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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra zdravotnictví dne 16. srpna 
2020, s termínem dodání stanovisek do 30. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 

Resort Připomínky Vypořádání 

1. ČMKOS 

Zásadní 1 

Českomoravská konfederace odborových svazů zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem vyhlášky o 
stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020 (dále jen úhradová 
vyhláška) a navrhuje její zásadní přepracování podle níže uvedených návrhů.  

 
Znovu důrazně upozorňujeme Ministerstvo zdravotnictví a vládu České republiky na ekonomické a personální 
problémy celého resortu zdravotnictví. Pro pacienty se začíná dramaticky zhoršovat dostupnost a kvalita 
zdravotní péče, pro zaměstnance se stává práce v jednotlivých zdravotnických zařízeních neatraktivní a 
v nemocnicích mnohdy nebezpečná. Zaměstnanci nemocnic jsou přetížení, v nemocnicích se porušuje 
zákoník práce a další právní předpisy. V případech uzavření části nemocnic odcházejí zaměstnanci mimo 
zdravotnictví, což nadále zhoršuje personální situaci, protože nemocnice, které přebírají pacienty, jsou ještě 
více přetížené a personální posílení není naplněno. Pacienti čekají na ošetření, vyšetření, nastavené regulační 
mechanismy brání dostupnosti zdravotní péče. Zhoršující se personální situace vede v nemocnicích 
k uzavírání oddělení, a tím se oddaluje potřebné ošetření pacientů nebo jsou pacienti propouštěni nedoléčení. 
V části regionů kolabuje zdravotní péče v nemocnicích. Všechny uvedené skutečnosti lze dokladovat na 
statistických datech ÚZIS ČR, na sděleních poskytovatelů a pacientů. Problémy jsou systémové, nemocnice 
mají rozdílné základní sazby a rozdílné úhrady za poskytovanou zdravotní péči, což vede k ekonomickým 
problémům části nemocnic. Všechny tyto skutečnosti jsou notoricky známé, nicméně Ministerstvo zdravotnictví 
problémy bagatelizuje a koncepčně neřeší.  
 
Za této velmi kritické situace Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje, aby byl ekonomicky 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dodatečné navýšení 
finančních prostředků do 
zdravotnictví ve výši 6 mld. 
Kč bude provedeno formou 
cílené úhradové a smluvní 
politiky jednotlivých 
zdravotních pojišťoven, 
nikoliv formou navýšení 
plošných úhrad v úhradové 
vyhlášce. Vyšší navýšení 
navíc není ekonomicky 
opodstatněné.  
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posílen celý resort, a to jak formou skokového zvýšení úhrad za poskytovanou zdravotní péči, tak snížením 
rozsahu regulačních mechanismů. Konkrétně požadujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím 
úhradové vyhlášky přerozdělilo v roce 2020 45 miliard. K 19 miliardám předpokládaných disponibilních zdrojů 
navrhujeme přerozdělit dalších 26 mld. Kč z fondů zdravotních pojišťoven. Z hlediska přerozdělení 
uplatňujeme požadavek, aby Ministerstvo zdravotnictví akceptovalo návrhy segmentů, kde nedošlo k dohodě, 
a finančně posílilo všechny ostatní segmenty, a to tak, aby se objem financí pro jednotlivé segmenty 
proporcionálně zvýšil na dvojnásobek navrhovaného zvýšení. 

Zásadní 2 

Dále požadujeme omezit regulační opatření pro poskytovatele, a to snížením rozsahu regulací o jednu třetinu. 
Nad rámec požadavků AČMN navrhujeme dále pro regionální nemocnice zvýšení základních sazeb minimálně 
o 2000 Kč. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Regulační omezení nemají 
za cíl snižovat úhrady ze 
zdravotního pojištění, ale 
redukovat plýtvání při 
poskytování zdravotních 
služeb. Jejich omezení 
tudíž není žádoucí. U 
malých nemocnic dochází 
k navýšení růstu úhrad 
skrze funkci arctg. 
Dále byly všechny 
minimální základní sazby 
navýšeny stejným 
procentem. 

Zásadní 3 
Jako systémové řešení dalšího financování zdravotní péče požadujeme pro rok 2021 změnit platby výpočtu 
vyměřovacího základu pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu 
plátcem pojistného stát.   

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o připomínku 
k úhradové vyhlášce. 

Zásadní 4 

Konkrétně požadujeme od roku 2021 použít pro výpočet vyměřovacího základu pravidlo, kterým se řídí 
výpočet pojistného osob bez zdanitelných příjmů. Výpočet pojistného se tak stane přehlednější, jednodušší a 
solidárnější. Díky této změně se napraví současná nerovnost ve výši platby za osoby, za které je plátcem stát, 
a osob bez zdanitelných příjmů. Zároveň se tím přiblížíme deklarovanému cíli navýšit objem financí ve 
zdravotnictví na průměr OECD, který se pohybuje na úrovni 9 % HDP, což umožní zkvalitnit zdravotní péči 
občanům a bude také reagovat na stárnutí populace.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o připomínku 
k úhradové vyhlášce. 

2. MF 

1 
Žádáme do důvodové zprávy doplnit do části „D. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované 
právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty …“ rozdělení nákladů dle segmentů v přehledné 
tabulce, alespoň ve stejném rozsahu jako v předchozí úhradové vyhlášce (na rok 2019).    

AKCEPTOVÁNO 

2 V souvislosti se snahou Ministerstva vnitra o redukci obsoletních právních předpisů (viz návrh zákona, kterým 
se ruší některé obsoletní právní předpisy – vládní mat. č. 663/19) dáváme v úvahu, zda by nemělo dojít ke 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k často 
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zrušení předchozích vyhlášek, které se vztahovaly k minulým letům a které jsou již zkonzumovány.  
Doporučujeme, aby si předkladatel v tomto ohledu vyžádal stanovisko Ministerstva vnitra, které zpracovalo 
návrh zákona, kterým se ruší některé obsoletní právní předpisy, a mělo by problematiku rušení obsoletních 
právních předpisů i nadále koordinovat. 

neuzavřenému vyúčtování 
za minulé roky se minulé 
úhradové vyhlášky 
nestávají obsoletní vydáním 
vyhlášky nové. 

3. ČLK 

1 

§ 21 – ČLK navrhuje následující změnu formulace: 
 
Do výpočtu Limit celkové výše úhrady stanovený v přílohách č. 3, 4, 5, 6 a 7 této vyhlášky se nezahrnou 
nepoužije pro hrazené služby, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad, u kterých 
poskytovatel odůvodní nezbytnost jejich poskytnutí. Tyto zdravotní služby budou poskytovateli uhrazeny 
s hodnotou bodu stanovenou v přílohách č. 3, 4, 5, 6 a 7. 
 
Odůvodnění: 
Ministerstvem zdravotnictví navržené ustanovení je zcela v souladu s principy, které opakovaně formuloval ve 
svých nálezech Ústavní soud. ČLK navrhuje úpravu formulace tak, aby ustanovení bylo v praxi realizovatelné a 
nevyvolávalo aplikační nejasnosti. Pokud by bylo zakotveno, že se odůvodněné zdravotní služby nezapočítají 
do výpočtu celkové úhrady, pak není zřejmé, jak mají být tyto zdravotní služby uhrazeny. Z důvodové zprávy je 
záměr Ministerstva zdravotnictví zcela zřejmý a navrhovaná úprava z tohoto záměru vychází. 
 
Nad rámec uvedeného je třeba zdůraznit, že praxe prokázala, že regulace úhrady prostřednictvím PURO bez 
možnosti navýšení úhrady nad stanovený limit, pokud poskytovatel postupoval přesně podle smlouvy i zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, je způsobilá zasáhnout do práva poskytovatelů na podnikání dle čl. 26 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, je  v rozporu se zásadou předvídatelnosti a zákazem svévole podle čl. 1 
odst. 1 Ústavy a též se zásadou rovnosti podle čl. 1 Listiny. Uvedená regulace v praxi rovněž zasahuje do 
práva pojištěnců na přístup ke hrazené péči (čl. 31 LZPS), jelikož smluvní poskytovatelé z důvodu potřeby 
ufinancovat hrazené služby a vyhnout se regulacím v některých případech odmítají přijmout do péče 
pojištěnce, který nákladově překračuje jejich referenční limit (PURO). Jinými slovy, praxe potvrdila obavy, které 
ve svých nálezech vyjádřil Ústavní soud (viz nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/13, nález pléna ÚS sp. zn. Pl. 
ÚS 3/2000). Rovněž se ukázalo, že kompenzace prostřednictvím úhrady několikanásobně nákladných 
pojištěnců (pět a vícenásobně nákladní pojištěnci) není kompenzačním mechanismem, který by negativní 
dopad regulací, jak je popsán výše, eliminoval.  
 
Jediným zjevným důvodem k zavedení tohoto typu regulace je předvídatelnost nákladů na hrazenou péči, 
avšak zjevně bez zohlednění skutečného rozsahu a nákladovosti poskytované péče. Uplatnění sankčního 
mechanismu v podobě snížené úhrady za poskytnutou péči při překročení referenčního limitu v situaci, kdy 
smlouva neumožňuje, aby poskytovatel poskytování hrazených služeb ekonomicky řídil s ohledem na 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k neurčitosti 
tohoto ustanovení došlo 
k jeho úplnému vypuštění. 
Toto ustanovení může být 
doplněno do individuálních 
úhradových dodatků nebo 
dohodnuto v dohodovacím 
řízení v jednotlivých 
segmentech úhrad. 
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referenční limit, vytváří zásadní nepoměr mezi právy a povinnostmi poskytovatelů a zdravotních pojišťoven a je 
v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku.  
 
Tento typ regulace rovněž vytváří nerovnost mezi jednotlivými poskytovateli, kdy každý poskytovatel 
dostane za stejnou práci a náklady jinou úhradu – každý poskytovatel je hrazen s jinou výslednou hodnotou 
bodu, aniž by k tomu byl dán jakýkoli racionální podklad, či ekonomická rozvaha. Praxe z minulých let navíc 
ukázala, že uplatnění tohoto typu regulace snižuje u řady poskytovatelů úhradu pod skutečné náklady. 
Následné dojednávání navýšení úhrady se zdravotními pojišťovnami je nesystémovým řešením, které je pro 
jednotlivé poskytovatele nepředvídatelné a mnohdy i nerealizovatelné, jelikož nedisponují finančními 
prostředky, a tedy ani potřebným personálním vybavením, které by jim umožnily vést se zdravotními 
pojišťovnami vyjednávání o navýšení úhrady. Zdravotní pojišťovny navíc často, i přes prokázání nezbytnosti 
poskytnuté péče a toho, že úhrada po uplatnění regulace nepokryje ani vynaložené náklady, odmítnou úhradu 
navýšit s tím, že k tomu nemají žádný smluvní nebo zákonný podklad, a odkáží poskytovatele na soudní spor. 
Jasná formulace ustanovení, které by umožnilo navýšení úhrady nad stanovený limit (pokud MZ i přes výše 
uvedené bude na regulaci trvat), je pro praxi nezbytné.  

2 

Příloha č. 2 část A bod 6: 
Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby se hodnota bodu stanoví takto:  

a) pro výkony č. 01021, 01022, 01200, 01201, 01186, 01188, 02021, 02022, 02031, 02032, 02100, 02105, 
02125, 02130, 15118 a 15119 podle seznamu výkonů poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou 
uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,20 Kč, pro výkony č. 01021, 
01022, 01200, 02021, 02022, 02031, 02032 poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou 
uznaných, hrazených podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,22 Kč. Pro výkony č. 
15118, 15119, 01186, 01188, 02100, 02105, 02125 a 02130 poskytovatelem vykázaných a zdravotní 
pojišťovnou uznaných, hrazených podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,20 Kč 

b) pro ostatní výkony nezahrnuté do kapitační platby a pro výkony za neregistrované pojištěnce příslušné 
zdravotní pojišťovny, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu 
výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,19 1,21 Kč. 
 
Odůvodnění: 
ČLK podporuje takové navýšení úhrady, aby u výkonů hrazených mimo kapitační platbu dosáhli poskytovatelé 
při splnění bonifikačních kritérií v segmentu praktických lékařů minimálně na 9% meziroční navýšení úhrady, 
které odpovídá příslibu kontinuálního navyšování ceny práce lékaře. Finanční rezervy systému umožňují vyšší 
nárůst úhrad, nežli byl schválen v rámci dohodovacího řízení ze strany zdravotních pojišťoven.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení.  

3 

Příloha č. 2 část A bod 7: 
Hodnota bodu uvedená v bodě 6 se navýší o 0,04 0,06 Kč v případě, že bude příslušné zdravotní pojišťovně 
nejpozději do 31. ledna 2020 doloženo, že nejméně 50 % lékařů, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené 
služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli 
platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 
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považuje doklad, který je platný po celý rok 2020. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění viz námitka č. 2 

4 

Příloha č. 2 část A bod 9: 
Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,29 1,33 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Úhrada za zahraniční pojištěnce musí odpovídat maximální hodnotě bodu, kterou může smluvní poskytovatel 
při splnění bonifikačních kritérií dosáhnout. Návrh odpovídá shora uvedeným navrhovaným změnám.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

5 

Příloha č. 3 část A bod 1 písm. a): 
Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se 
hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,09 1,10 Kč. 
 
Odůvodnění: 
ČLK podporuje takové navýšení úhrady, aby poskytovatelé dosáhli při splnění bonifikačních kritérií minimálně 
na 9% navýšení úhrady, které odpovídá příslibu kontinuálního navyšování ceny práce lékaře. Finanční rezervy 
systému umožňují vyšší nárůst úhrad, nežli byl schválen v rámci dohodovacího řízení ze strany zdravotních 
pojišťoven. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

6 

Příloha č. 3 část A bod 1 písm. g): 
Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané 
v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli 
hrazených služeb v odbornosti 105 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 1,12 Kč a pro 
výkony screeningu č. 73028, 73029 a 71112 podle seznamu výkonů poskytované poskytovateli hrazených 
služeb v odbornosti 701, 702 nebo 704 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,04 1,05 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění viz námitka č. 5 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

7 

Příloha č. 3 část A bod 1 písm. h): 
iii. 0,02 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) 
v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 
pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních 
oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. 
prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový 
systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní 
stav. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění viz námitka č. 5 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 
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8 

Příloha č. 3 část A bod 2: 
Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se 
stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,07 1,10 
Kč, s výjimkou výkonu č. 89312 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč. 
 
c) 0,02 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) 
v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 
pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních 
oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 
31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá 
objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje 
jejich zdravotní stav. 
 
Odůvodnění: 
ČLK podporuje takové navýšení úhrady, aby poskytovatelé dosáhli při splnění bonifikačních kritérií na 9% a 
vyšší meziroční nárůst úhrady. Takový nárůst koresponduje s příslibem kontinuálního navyšování ceny práce 
lékaře. Finanční rezervy systému umožňují vyšší nárůst úhrad, nežli byl schválen v rámci dohodovacího řízení 
ze strany zdravotních pojišťoven. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

9 

Příloha č. 3 část A bod 3: 
Česká lékařská komora dlouhodobě odmítá regulaci úhrady prostřednictvím průměrné úhrady na 
unikátního pojištěnce v referenčním období (tzv. PURO) jako protiústavní, resp. způsobilou zasáhnout 
do oprávněných zájmů smluvních poskytovatelů i pojištěnců. Viz komentář k námitce č. 1 
 
Pokud má být regulace zachována i pro rok 2020, navrhuje ČLK následující úpravu regulačního vzorce: 
 
3.  Celková výše úhrady poskytovateli uvedenému v bodě 2 nepřekročí částku, která se vypočte takto: 
 
(1,05 1,07 + KN) x (POPzpoZ x PUROo + max[PUROo x POPzpoMh; UHRMh – UHRMr]), 
 
 
c) 0,02 0,04 – pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) 
v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 
pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních 
oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 
31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá 
objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje 
jejich zdravotní stav. 
 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 
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Odůvodnění: 
ČLK podporuje takové navýšení úhrady, aby poskytovatelé dosáhli při splnění bonifikačních kritérií na 9% a 
vyšší meziroční nárůst úhrady. Takový nárůst koresponduje s příslibem kontinuálního navyšování ceny práce 
lékaře. Finanční rezervy systému umožňují vyšší nárůst úhrad, nežli byl schválen v rámci dohodovacího řízení 
ze strany zdravotních pojišťoven. 

10 

Příloha č. 3 část A bod 6: 
Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 3 se nepoužije v případě poskytovatele, který 
v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 80 100 a méně unikátních pojištěnců 
při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě 
nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 80 
ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných 
hrazených služeb pro danou odbornost. 
 
Odůvodnění: 
Minimální počet ošetřených pojištěnců, u kterého se neuplatní regulace, je třeba nastavit tak, aby skutečně 
naplňoval předpokládaný účel, tj. odstranit statistickou chybu malých čísel. Pokud bude zachována regulace 
úhrady prostřednictvím PURO, je třeba zachovat stejnou hranici minimálního počtu pojištěnců, která je 
stanovena i pro regulaci za léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou péči, tj. 100 pojištěnců.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

11 

Příloha č. 3 část B bod 3: 
Pokud poskytovatel dosáhne v dané odbornosti průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce 
za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné 
úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky 
v referenčním období, a zároveň vyšší než 105 % celostátní průměrné úhrady na jednoho unikátního 
pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období zdravotní 
pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené 
průměrné úhrady v referenčním období a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé 
započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na 
jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období 
podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní 
pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. 
 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že výkyvy v předpisu léků, zdravotnických prostředků a vyžádané péče v praxi velmi často 
nastávají z objektivních příčin, které nemůže smluvní poskytovatel ovlivnit, je třeba, pokud má být tento typ 
regulace zachován, i u ambulantních specialistů zavést porovnávání nejen s vlastním referenčním obdobím, 
ale rovněž i s celostátním průměrem, který je z hlediska možného nadužívání nebo účelového chování 
objektivnější. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

12 Příloha č. 3 část B bod 4: 
Pokud poskytovatel dosáhne v dané odbornosti průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
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za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady 
na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období a 
zároveň vyšší než 105 % celostátní průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou 
péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli 
celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady v referenčním 
období a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené 
průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce 
v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte 
z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán 
pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů. Do vyžádané péče podle věty první se nezahrnují výkony 
mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu 
podle seznamu výkonů prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto 
zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad a výše srážky podle věty 
první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění 
účinném k 1. lednu 2020 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období. 
 
Odůvodnění: 
Viz odůvodnění k námitce 11 

z dohodovacího řízení. 

13 

Příloha č. 3 část B bod 15: 
Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15 % úhrady 
poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o  úhradu za zvlášť účtovaný materiál 
a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období. 
Regulační omezení vypočtené pro danou odbornost může zdravotní pojišťovna uplatnit maximálně do 
výše odpovídající 5% objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony 
v dané odbornosti snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé 
přípravky za hodnocené období. Celková regulační srážka podle bodů 2 až 4 může u poskytovatele 
poskytujícího hrazené služby ve více odbornostech činit maximálně 15 % objemu úhrady poskytnuté 
touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony ve všech odbornostech snížené o objem úhrady 
za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období. 
 
Odůvodnění: 
Regulační srážka je svým charakterem sankcí (pokutou), o kterou se snižuje úhrada za odvedenou práci. 
Protiústavnost této regulace, pokud poskytovatel plnil pouze to, co byl dle smlouvy povinen, jasně konstatoval 
Ústavní soud (nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/13). Výši této „pokuty“, kterou zdravotní pojišťovny uplatňují 
automaticky, je třeba nastavit tak, aby pro poskytovatele nebyla likvidační. Zdravotní pojišťovny mají jiné 
mechanismy, jak poskytovateli zabránit v účelovém jednání a vymoci případnou škodu způsobenou účelovou 
preskripcí nebo indikací.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dohodu 
z dohodovacího řízení. 

14 Příloha č. 3 část A bod 7: 
Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se stanoví hodnota bodu ve výši 1,23 1,29 Kč a 

NEAKCEPTOVÁNO 
Je stanovena hodnota bodu 
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výpočet celkové výše úhrady podle bodu 3 se nepoužije. 
 
Odůvodnění: 
V dohodě v rámci DŘ pro rok 2020 je dohodnuta hodnota bodu pro zahraniční pojištěnce 1,29 Kč. Stejnou 
hodnotu bodu navrhlo MZ pro úhradu zahraničním pojištěncům v segmentu PL i komplementu. Není důvod 
stanovit různou cenu pro jednotlivé segmenty. 

odpovídající úhradě 
českým pojištěncům při 
splnění bonifikačních 
kritérií. 

15 

Příloha č. 5 bod 4: 
PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním 
období přepočtený podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2020. Do celkového počtu bodů se 
nezapočítávají počty bodů za výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127 a 89131 podle seznamu výkonů 
 
Odůvodnění: 
Je navrženo doplnění, které je v souladu s dohodou uzavřenou v rámci dohodovacího řízení. 

AKCEPTOVÁNO 

16 

Zásadním problémem současného zdravotnictví České republiky je stále se prohlubující nedostatek 
zdravotníků. Důvodová zpráva k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2020 konstatuje, že zaměstnanecké 
zdravotní pojišťovny (dále jen „ZZP“) plánují ke konci roku 2019 zůstatky na základním fondu v celkové výši 
11,3 miliardy Kč. Všechny ZZP mají naplněny rezervní fondy. VZP ČR plánuje ke konci roku 2019 zůstatek na 
základním fondu v celkové výši 11,9 miliardy Kč. I VZP ČR má naplněný rezervní fond v plné výši. Důvodová 
zpráva dále konstatuje, že příjmy z přerozdělení pojistného na veřejném zdravotním pojištění pro rok 2020 se 
na základě predikce Ministerstva financí odhadují na 346 miliardy Kč. Oproti roku 2019 se tak očekává zvýšení 
příjmů systému o cca 19 miliard Kč. Tento údaj vychází dle důvodové zprávy z aktuální predikce stavu 
ekonomiky ČR v roce 2020, která počítá se zvýšením platby za státní pojištěnce z 1 018 Kč na 1 067 Kč.  
 
Česká lékařská komora opakovaně prosazuje zvýšení základní minutové sazby osobních nákladů nositelů 
výkonů ve vyhlášce č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 
Tyto návrhy vetují zdravotní pojišťovny. V praxi se přitom prohlubuje personální krize. Úhrady od zdravotních 
pojišťoven neumožňují zohlednit oprávněné nároky zdravotníků na zvyšování mezd/platů a neumožňují 
konkurovat jiným odvětvím. Nedostatek zdravotníků prokazatelně způsobuje omezení přístupu pacientů ke 
kvalitní a bezpečné zdravotní péči. Úhradová vyhláška, tak jak je navržena, negarantuje platby, které by 
poskytovatelům umožnily personální krizi úspěšně čelit. Zatím co zdravotnictví sužuje personální krize a 
nezbytná zdravotní péče pro občany je zajišťována pouze za cenu porušování platných právních předpisů, 
zdravotní pojišťovny na svých účtech zadržují desítky miliard korun. Je povinností Vlády ČR zajistit dostupnost 
kvalitní a bezpečné zdravotní péče pro každého pacienta, který ji potřebuje, a zároveň vytvořit podmínky 
poskytovatelům zdravotních služeb, aby mohli dodržovat platné právní předpisy, které slouží ochraně 
bezpečnosti pacientů.  
 
Personální krize, jejíž základní příčinou je nedostatečné profinancování zdravotních služeb, vyžaduje 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jde nad rámec 
dohodovacího řízení.  
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bezodkladně radikální řešení.  
 
Česká lékařská komora navrhuje jako mimořádné opatření k řešení akutní personální krize pro všechny 
smluvní poskytovatele 5% navýšení úhrady nad rámec stanovený úhradovou vyhláškou pro rok 2020, 
tj. navrhuje, aby celková úhrada vypočtená dle úhradové vyhlášky pro rok 2020 byla u všech 
poskytovatelů násobena koeficientem 1,05.  

4. VZP ČR, SZP ČR a ČSK 

1 

Česká stomatologická komora předkládá společné připomínky VZP ČR, SZP ČR a Zájmového a profesního 
sdružení smluvních poskytovatelů Zubohrad z.s. k návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. 
 
Připomínky se týkají přílohy č. 11 návrhu vyhlášky a předkládají se jako zásadní. Navržené změny jsou 
upřesněními původního textu, případně odstraňují chyby původního návrhu. Dotčená místa jsou vyznačena 
barevně, vkládaný text je uveden tučným písmem, vypouštěný text je označen přeškrtnutím. Kódy, které 
nejsou v textu zahrnuty, zůstávají bez připomínek. 
 

Kód Výkon Regulační omezení Výše 
úhrady 

00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo 
specialistou 
Vyšetření odborníkem nebo 
specialistou na základě doporučení 
jiného lékaře (při naléhavých stavech 
i bez doporučení) krátká písemná 
zpráva. Nemusí navazovat ošetření. 
Kód nelze vykázat u pojištěnce 
registrovaného daným poskytovatelem. 
Kód se vykazuje 1x na jeden 
nesouvisející případ, v případě 
rozštěpových vad, onkologických a 
traumatologických diagnóz maximálně 
3/ 1 poj. / 1 rok.  

Lze vykázat 1/1 den. 
Nelze vykázat současně s kódem 
00908, 00909, 00931, 00940, 
00968 a 00981. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA, CH, PE8); 015; 605. 

350 Kč 

AKCEPTOVÁNO 
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00904 Stomatologické vyšetření 
registrovaného pojištěnce do dne 
dosažení 10 let v rámci registrace a 
preventivní péče 
 

Lze vykázat 2/1 rok pouze 
v souvislosti s preventivní 
prohlídkou v daném kalendářním 
roce, tj. kódem 00901, resp. 00946 
a s kódem 00900, pokud v daném 
roce byl pojištěnec u poskytovatele 
registrován. Je vykazováno s 
diagnózou Z 012 – zubní vyšetření.  
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů. 

120 Kč 

00906 Stomatologické vyšetření a ošetření 
registrovaného pojištěnce do dne 
dosažení 6 let nebo registrovaného 
hendikepovaného pojištěnce 
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost vyšetření a ošetření 
pojištěnce.  
Lze výkázat vykázat i bez kurativního 
výkonu. 

Lze vykázat 1/1 den. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů. 

U hendikepovaného pojištěnce se 
kód vykazuje s příslušnou 
diagnózou. Nelze vykázat s kódem 
00976. 
 

Držitelem potvrzení o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA, CH, PE8) lze vykázat i při 
vyžádané péči o neregistrovaného 
pojištěnce. 

110 Kč 

00907 Stomatologické ošetření 
registrovaného pojištěnce od 6 let do 
dne dosažení 15 let 
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost ošetření pojištěnce.  
 

Lze vykázat 1/1 den. 
Pouze při kurativní návštěvě (nelze  
vykázat v kombinaci pouze 
s některým z kódů 00900, 00901, 
00903, 00909, 00946, a diagnózou 
Z 012 – zubní vyšetření).  Nelze 
vykázat s kódem 00976. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů. 

Držitelem potvrzení o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA, CH, PE8) lze vykázat i při 

85 Kč 
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vyžádané péči o neregistrovaného 
pojištěnce. 

00908 Akutní vyšetření a ošetření 
neregistrovaného pojištěnce – i v rámci 
pohotovostní služby 
Akutní ošetření náhodného pojištěnce 
mimo rámec preventivní péče. Výkon 
zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření 
v endodoncii, amputaci a exstirpaci 
dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření 
gingivy / sliznice, konzervativní 
ošetření dentitio difficilis nebo 
parodontálního abscesu, zavedení a 
výměnu drénu, ošetření komplikací 
chirurgických výkonů nebo opravu / 
úpravu snímatelné náhrady v ordinaci 
a podobně.  

Lze vykázat 1/1 den. 

Odbornost – 014. 

Lze vykázat samostatně nebo 
v kombinaci s těmito kódy: 00910, 
00911, 00913, 00914, 00916, 
00917, 00944 (nelze v případě 
současného vykázání 
regulačního poplatku 09545 
podle seznamu výkonů), 00948, 
00949, 00950, 00951, 00952, 
00955, 00957, 00958, 00959, 
00960, 00961 00962, 00964, 
00963, 00970 a 00971 

350 Kč 

00909 Klinické stomatologické vyšetření 
Vyšetření odborníkem na klinickém 
pracovišti na základě doporučení 
jiného lékaře (při naléhavých stavech 
i bez doporučení), krátká písemná 
zpráva. Nemusí navazovat ošetření.  

Lze vykázat 1/1 den. 
Nelze kombinovat s kódy 00900, 
00901, 00902, 00903, 00908, 
00931, 00940 00945, 00946 
a 00947. 
Kód může vykázat poskytovatel 
s lůžkovým pracovištěm a klinickým 
pracovištěm, tj. společné pracoviště 
fakultní nemocnice a lékařské 
fakulty vysoké školy podle § 111 
odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. 
Při diagnóze vyžadující opakovanou 
návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, 
včetně rozštěpových vad, 
onkologických a traumatologických 
diagnóz. 
Odbornost – 014; 015, 605 podle 
seznamu výkonů.  

410 Kč 

00911 Zhotovení extraorálního rentgenového 
snímku 
Zhotovení rentgenového snímku lebky 
různých projekcí a u odbornosti 015 

Lze vykázat – bez omezení. 
Odbornosti 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 
Vykazuje poskytovatel, který 

225 Kč 
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podle seznamu výkonůi výkonů i 
rentgenového snímku ruky (stanovení 
fáze růstu skeletu). Vykazuje se každý 
zhotovený snímek. 

snímek indikoval (i v případě 
zhotovení snímku jiným 
poskytovatelem). 

00917 Anestézie infiltrační 
Aplikace injekční anestézie pro každý 
sextant, včetně anestézie na foramen 
mentale, foramen palatinum maius, 
foramen incisivum a tuber maxillae. 
Počítá se anestezovaná oblast, nikoli 
počet vpichů; ve všech případech, je-li 
anestezie indikována lékařem. 

Lze vykázat – bez omezení. 
Odbornosti – 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 

95 Kč 
 

00931 Komplexní léčba chronických 
onemocnění parodontu v rámci 
pravidelné parodontologické péče 
Odborné vyšetření parodontu, 
vyšetření pomocí parodontologického 
indexu CPITN, stanovení individuálního 
léčebného postupu, zahájení 
konzervativní léčby – odstranění 
zubního kamene (bez ohledu na 
způsob provedení), instruktáž a 
motivace orální hygieny. Výkon svým 
obsahem nespadá do preventivní péče. 
Podmínkou vykázání výkonu je vedení 
prokazatelné parodontologické 
dokumentace. 

Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a 
při změně zdravotního stavu 
maximálně 1/1 kalendářní rok. 
Nelze kombinovat s kódy 00903 a 
00909. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA; PE8) 

790 Kč 

00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby 
onemocnění ústní sliznice v rámci 
pravidelné specializované péče 
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, 
stanovení diagnózy. Podmínkou 
vykázání výkonu je vedení 
prokazatelné dokumentace 
onemocnění ústní sliznice a návrh 
léčby. 
  

Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a 
při změně zdravotního stavu 
maximálně 1/1 kalendářní rok. 
Nelze kombinovat s kódy 00903 a 
00909. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA; PE8) nebo odbornost 605 
podle seznamu výkonů. 

790 Kč 
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00944 Signální výkon epizody péče/ kontaktu 
u pacientů od 18 let věku v souvislosti 
s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře  

 
 

Lze vykázat v kombinaci 
s některými některým z kódů 
00900, 00902, 00903, 00908 
(pouze za předpokladu, že nebyl 
současně vykázán regulační 
poplatek 09545 podle seznamu 
výkonů), 00909, 00931, 00932, 
00940, 00941, 00947, 00968, 
00981, 00983, 00984, 00986 a v 
případě vyšetření zaměřeného na 
konkrétní obtíže registrovaného 
pojištěnce a v případě dohodnutých 
dlouhodobých zástupů. 
Lze vykázat – bez omezení, při 
ošetření v několika návštěvách 
(endodontické ošetření, zhotovení 
protetických náhrad a jiné) pouze 
jednou. Kód nelze vykázat při 
návštěvě, která vyplývá z plánu 
ošetření. 
Odbornost – 014; 015 podle 
seznamu výkonů. 
 

45 Kč 
 

00950 Extrakce stálého zubu nebo dočasného 
moláru s neresorbovanými kořeny 
Extrakce stálého zubu nebo radixu 
(bez následné chirurgické intervence) 
včetně případné separace radixů, 
exkochleace granulací a stavění 
krvácení kompresivní tamponádou. Lze 
vykázat též při extrakci dočasného 
moláru bez resorpce kořenů, u 
pojištěnců od 8 let hrazeno pouze při 
zdokumentování rentgenovým 
vyšetřením. 

Lze vykázat 1/1 zub. 
Lokalizace – zub. 
Odbornosti 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 

310 Kč 

00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní 
a jejího okolí malého rozsahu 
Provedení menších chirurgických 
výkonů, například dekapsulace, 

Lze vykázat – bez omezení. 
Nelze vykázat při gingivektomii. 
Odbornost – 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 

450 Kč 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFVB8C1V)



 15 

frenulektomie, odstranění rušivých vlivů 
vazivových pruhů, podjazyková 
frenulektomie, excize vlajícího hřebene 
– za každý 1 sextant, odstranění léze 
do 2 cm, sutura rány sliznice nebo 
kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach 
vývodu slinné žlázy, případně její náplň 
kontrastní lástkou látkou.  

00962 Konzervativní léčba 
temporomandibulárních poruch 
Vyšetření, zdokumentování 
a konzervativní léčba poruchy 
temporomandibulárního kloubu 
(například úprava artikulace, fyzikální 
terapie, nácvik správného stereotypu 
otevírání). 

Lze vykázat 2/1 kalendářní rok. 
nelze Nelze kombinovat s kódem 
00964.  
Odbornosti 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 300 Kč 

00968 Stomatochirurgické vyšetření a 
ošetření neregistrovaného pojištěnce 
PZL-stomatochirurgem 
Stomatochirurgické vyšetření a 
ošetření neregistrovaného pojištěnce 
PZL-stomatochirurgem v ambulanci 
poskytovatele ambulantních hrazených 
služeb. 
Ošetření na základě písemného 
doporučení jiného lékaře při 
neodkladných stavech. (při naléhavých 
stavech i bez doporučení). 
V souvislosti s léčením tohoto 
neodkladného stavu lze vykázat pouze 
1x, písemná zpráva. V případě dalšího 
plánovaného ošetření daného 
pojištěnce již kód 00968 nelze znovu 
vykázat. 
 

Lze vykázat 1/1 den pouze v 
souvislosti s kódy 00951, 00952, 
00953, 00954, 00955, 00956, 
00957, 00958, 00960, 00962 00964.  
Kód nelze vykázat u pojištěnce 
registrovaného daným 
poskytovatelem v případě 
přeposlání od jednoho lékaře 
k druhému, kteří pracují v rámci 
daného poskytovatele (tj. mezi 
jednotlivými IČP daného 
poskytovatele). 
Kód není určen pro ambulance 
poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. 
kód nemohou vykázat ambulance, 
jejichž provozovatel je současně 
provozovatelem lůžkových služeb 
jakékoliv odbornosti. 
Odbornost - 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů CH.  

1 000 Kč 
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00976 Stomatologické vyšetření a ošetření 
pojištěnce s poruchou autistického 
spektra či jinou psychiatrickou 
diagnózou 
 
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost v souvislosti se 
stomatologickým vyšetřením a 
ošetřením pacienta s poruchou 
autistického spektra (pervazivní 
vývojová porucha F84.xx) či jinou 
psychiatrickou diagnózu. Lze vykázat 
jen pokud jde podle doporučení 
psychiatra o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu. 

Lze vykázat 1/1 den. 
Výkon nelze kombinovat s kódy 
00906 a 00907. 
Lze vykazovat s hrazenými výkony 
vyšetření a ošetření. 

498 Kč 

 

Stomatologické vyšetření a ošetření 
pojištěnce s poruchou autistického 
spektra či jinou psychiatrickou 
diagnózou 
 
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost v souvislosti se 
stomatologickým vyšetřením a 
ošetřením pacienta s poruchou 
autistického spektra (pervazivní 
vývojová porucha F84.xx) či jinou 
psychiatrickou diagnózu diagnózou. 
Lze vykázat, jen pokud jde podle 
doporučení psychiatra o pojištěnce 
neošetřitelného v běžném režimu, a 
dále u pojištěnců s průkazem autisty 
(PAS). 

Lze vykázat 1/1 den. 
Výkon nelze kombinovat s kódy 
00906 a 00907. 
Lze vykazovat s hrazenými výkony 
vyšetření a ošetření. 
 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením 
o absolvování kurzu zahrnujícího 
ošetřování pacientů s poruchou 
autistického spektra a jinou 
psychiatrickou diagnózou 
v rámci systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů8). 
 

498 Kč 

00978 Sedace nezletilého pojištěnce 
midazolamem při ambulantním 
stomatologickém ošetření   
Perorální podání midazolamu pojištěnci 
od 3 let do dne dosažení 15 let a uložení 
pojištěnce po ošetření na lůžko 
v dospávací místnosti s monitorací 
pulzním oxymetrem.  
Podmínkou úhrady je zajištění 
monitorace pulzním oxymetrem a měření 
krevního tlaku v průběhu ošetření a 
v dospávací místnosti a zajištění 
případného podání antidota (flumazenil) 
a kyslíku. 
Hrazeno v indikovaných případech, 
jde-li o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu PZL. 

Lze vykázat 2/ rok 365 dní 
Lze vykázat pouze v souvislosti s dg. 
K02, K04, K001, K01, K007, u úrazů 
s dg. S032, S025, s dg. amelogenesis 
imperfecta K00.4 i K00.5 a 
dentinogenesis imperfecta K00.5 a 
eroze zubů s dg. K03.2.   
Lze vykázat pouze s některým 
z těchto kódů v souvislosti s kódy: 
00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 
00951, 00952, 00953, 00955, 00957, 
00959, 00960 a 00962. 
Nelze kombinovat s kódem 00979. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PE8). 

900 Kč 

00979 Sedace nezletilého pojištěnce oxidem 
dusným při ambulantním 
stomatologickém ošetření   

Lze vykázat 2rok 365 dní 
Lze vykázat pouze v souvislosti s dg. 
K02, K04, K001, K01, K007, u úrazů 

500 Kč 
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Podání farmakologicky připravené směsi 
oxidu dusného rajského plynu a kyslíku 
v poměru 1.:1 náustkem nebo 
obličejovou maskou pojištěnci od 4 let do 
dne dosažení 15 let.  
Podmínkou úhrady je zajištění 
monitorace pulzním oxymetrem a měření 
krevního tlaku v průběhu ošetření a 
zajištění případného podání kyslíku. 
Hrazeno v indikovaných případech, 
jde-li o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu PZL. 

s dg. S032, S025, s dg. amelogenesis 
imperfecta K00.4 i K00.5 a 
dentinogenesis imperfecta K00.5 a 
eroze zubů s dg. K03.2.   
Lze vykázat pouze s některým 
z těchto kódů v souvislosti s kódy: 
00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 
00951, 00952, 00953, 00955, 00957, 
00959, 00960 a 00962.  
 

Nelze kombinovat s kódem 00978. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PE8). 

 

5.  MPSV 

Obecná 1 

Obecně zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb (i přes nárůst prostředků) není personálně a finančně 
dostupná pro potřebný okruh klientů. Předložený návrh neobsahuje znaky, které vedou k řešení této situace 
alespoň ve střednědobém výhledu. Žádáme o navýšení parametrů tak, aby do tří let byla zajištěna finanční 
alokace v pobytových zařízeních  sociálních služeb min. ve výši 5 mld. Kč. Podotýkáme, že již nyní 5 mld. Kč 
odpovídá reálné potřebě.   

NEAKCEPTOVÁNO 
Nejedná se o konkrétní 
připomínku k úhradové 
vyhlášce, ale o obecnou 
připomínku k řešení 
zdravotně sociálního 
pomezí. 

Zásadní 1 

K příloze č. 1 k vyhlášce  
K písmenu B  
K bodu 3 písmenu b) - Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové 
péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče (str. 28) 
V písmenu b) je uvedeno:  „Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) 
zákona se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 
1,13 Kč.“ 
Žádáme o zvýšení hodnoty bodu na 1,16 Kč. Hodnota bodu ve výši 1,13 Kč  je nedostatečná a nepokryje 
poskytovatelům náklady na výplatu zaručené mzdy (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce)  pro všeobecné 
sestry, která je v současné době dle nařízení vlády č. 273/2018 Sb., ze dne 20. listopadu 2018, stanovena na 
19 850 Kč/měsíc (5 skupina). 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 2 V písmenu b) je stanovena  v úhradovém vzorci, který vypočítá celkovou výši úhrady za výkony poskytovateli, 
HBmin - minimální hodnota bodu, ve výši 0,75 Kč. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navýšení minimální 
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Žádáme o zvýšení hodnoty bodu na 0,90 Kč. Systém je dlouhodobě podfinancovaný a nastaven tak, že ani 
úhrady v maximální hodnotě nepokrývají skutečné náklady. Minimální hodnota bodu nastavená na hodnotu 
0,75 Kč, tak poškozuje poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují pojištěncům ošetřovatelskou péči 
prostřednictvím odbornosti 913. Ve srovnatelné odbornosti 925 také není s takovouto výší (0,75 Kč) 
úhradového mechanismu pracováno. 
Tato připomínka je zásadní. 

hodnoty bodu odpovídá 
procentuálně navýšení 
hodnoty bodu. 

Zásadní 3 

V písmenu b) je stanoven úhradový vzorec, který pracuje s principem regulace průměrné úhrady za 
klientorok. 
Tento způsob regulace je však velmi přísný a nereflektuje situaci a strukturu klientů, kteří jsou v pobytových 
zařízeních  sociálních služeb. 
Žádáme proto o úpravu vzorce regulačního mechanismu z principu regulace průměrné úhrady za klientorok na 
průměrnou výši bodů za klientoměsíc. 
Tato připomínka je zásadní. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Dle ustanovení části B, 
bodu 3 písmene e) 
umožňuje zohlednění ve 
změně rozsahu a struktury 
péče. 

6. Unie Zaměstnavatelských svazů České republiky 

Zásadní 1 

1. Zvýšení min. průměrné hodnoty bodu na 0,90 Kč. Tato parametrická změna má minimální dopady na 
fond veřejného zdravotního pojištění, neboť dle našich informací se jen malá část poskytovatelů dostává 
pod hodnotu 0,90 Kč.  

2. Zvýšení hodnoty bodu na 1,16 Kč tak, aby poskytovatelé měli možnost dostát povinnosti výplaty tzv. 
zaručené mzdy u zdravotnického personálu. Kalkulace v příloze.  

3. Použití úhradového vzorce v daném měsíci (klientoměsíc) s objemem úhrad. Tento vzorec je již nyní 
používán některými zaměstnaneckými pojišťovnami a přesněji odráží situaci a strukturu uživatelů 
v pobytových sociálních službách.  

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Ad. 1) Navýšení minimální 
hodnoty bodu odpovídá 
procentuálně navýšení 
hodnoty bodu. 
Ad. 2) Akceptováno. 
Ad. 3) Ustanovení části B, 
bodu 3 písmene e) 
umožňuje zohlednění ve 
změně rozsahu a struktury 
péče. 

Zásadní 2 

Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše úhrady 
podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,16 Kč. Celková výše 
úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 = {𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ×  ∑ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖=1..𝑚𝑚  × 𝐻𝐻𝑃𝑃ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 × 1,10; 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜 ×  𝑀𝑀𝑃𝑃𝐻𝐻𝑃𝑃ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜} 
kde: 
MAXUhod  je maximální úhrada v hodnoceném období. 
PMS  je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány  konkrétnímu 

unikátnímu pojištěnci zdravotní služby poskytovatelem  v hodnoceném období. 
M   je počet unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období. 
HBhod  je hodnota bodu v hodnoceném období sjednaná v odst. (2) tohoto článku. 

ČÁSTAČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
HB byla navýšena na 1,16 
Kč, minimální hodnota 
bodu navýšena také o 5 % 
- tzn. na 0,77 Kč.  
Pro rok 2020 není 
akceptován úhradový 
vzorce, ustanovení části B, 
bodu 3 písmene e) 
umožňuje zohlednění ve 
změně rozsahu a struktury 
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PMPBref  je průměrný měsíční počet bodů unikátního pojištěnce v referenčním období 
 vypočtený jako: 

𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  
𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

∑ 𝑃𝑃𝑀𝑀𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖=1..𝑛𝑛
 

kde: 
RPBref  je celkový počet poskytovatelem vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za 

 referenční období. Těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu 
 výkonů, do nichž nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté 
 zahraničním pojištěncům.  

PMR  je počet vykázaných kalendářních měsíců, v nichž byly poskytovány  konkrétnímu 
unikátnímu pojištěnci zdravotní služby poskytovatelem  v referenčním období. 

N   je počet unikátních pojištěnců ošetřených v referenčním období. 
PBhod  je celkový počet poskytovatelem vykázaných a pojišťovnou uznaných bodů za 

 hodnocené období. 
MPHBhod  je minimální průměrná hodnota bodu v hodnoceném období. 
 
Návrh nového znění:  
Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté 
poskytovatelem zvláštní lůžkové péče: 
a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví podle části A bodu 7 

přílohy č. 1 k této vyhlášce.  
b) Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše 

úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,16 Kč. Celková 
výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto: 
 

  
kde: 
POPzpo   je počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném  
  období. 
PUROo   je průměrná úhrada za výkony, včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál  
  a zvlášť účtované léčivé přípravky, na jednoho unikátního pojištěnce    
 ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období. 
 
 
PBho   je celkový počet poskytovatelem vykázaných a ZP uznaných bodů   
  v hodnoceném období. 
HBmin   je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 0,90 Kč. 

péče. 
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KPho   je hodnota korunových položek v hodnoceném období. 
max   je funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší. 

Zásadní 3 
 U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu 

referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části 
referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady referenční hodnoty 
srovnatelných poskytovatelů. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 4 
 Pokud poskytovatel poskytl v hodnoceném nebo referenčním období hrazené služby 30 a méně pojištěncům 

příslušné zdravotní pojišťovny, výpočet celkové výše úhrady podle písmene b) se nepoužije a tyto hrazené 
služby se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,16 Kč.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 5  Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se sjednají 
ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 6 
 Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 110% úhrady za referenční 

období. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního 
vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.  

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 7 

Příloha č. 6 část A bod 1: 
Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví 
hodnota bodu ve výši 0,94 1,00 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Zástupci poskytovatelů hrazených služeb v odbornosti 925 předložili Ministerstvu zdravotnictví návrh na úpravu 
bodového ohodnocení výkonu 10 – přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě na 14,64 bodů/km. 
Svůj návrh podložili reálnou kalkulací nákladů na provoz služebního vozidla u poskytovatelů domácí péče, které 
činí 14,636 Kč/km. 
Pokud by byl výkon dopravy i nadále hrazen pod hodnotou bodu 1 Kč (navrženo 0,94 Kč za bod), docházelo by 
i nadále k přenosu nákladů na poskytovatele, jelikož je prokazatelné, že úhrada pod hodnotu bodu 1 Kč 
nepokrývá ani poskytovatelem vynaložené náklady. 
Vzhledem k tomu, že úhrada musí pokrýt skutečné náklady na poskytování hrazené péče, považují zástupci 
smluvních poskytovatelů domácí péče úhradu výkonu přepravy v návštěvní službě s hodnotou bodu 1,00 
Kč jako nepodkročitelnou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odpovídá hodnotě bodu u 
stejného výkonu u 
segmentů, které se 
dohodly v rámci 
dohodovacího řízení. 
Navýšení hodnoty bodu 
nad tuto hodnotu by bylo 
nespravedlivé vůči těmto 
segmentům. 

Zásadní 8 

Příloha č. 6 část A bod 2: 
Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby dle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené 
v bodě 1 stanoví hodnota bodu: 
a) pro odbornostech 914 a 925 podle seznamu výkonů ve výši 1,07 Kč 1,29 Kč 
 
Odůvodnění: 
Zástupci poskytovatelů domácích zdravotních služeb (odbornost 925) v rámci dohodovacího řízení o výši 
úhrady v roce 2020 předložili zdravotním pojišťovnám celkem tři návrhy, ve kterých formulovali své požadavky 
na financování domácí péče v roce 2020. Segment domácí péče je dlouhodobě podfinancovaný a negativní 
finanční dopad nízké úhrady se v praxi stává neúnosným. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
opakovaně upozorňovalo, 
že žádný segment si 
v úhradové vyhlášce 
nevyjedná výhodnější 
podmínky, než které byly 
nabízeny v dohodovacím 
řízení.  
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Minutové osobní náklady nositele výkonů S2 jsou dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (SZV), kalkulovány na 2,6136 Kč/min. Hodinová sazba (superhrubá 
mzda) nositele výkonů S2 je ve výkonech ošetřovací návštěva – typ I. až IV. aktuálně kalkulována ve výši 
156,816 Kč (2,6136 x 60 min), tj. předpokládané celkové osobní náklady zaměstnavatele na nositele výkonů S2 
při úvazku 40 hodin týdně činí dle SZV 25 091 Kč měsíčně (po zaokrouhlení na celé koruny). 
S ohledem na uvedené by zdravotní pojišťovny s navrhovanou hodnotou bodu 1,07 Kč, resp. 1,11 Kč (pro 
poskytovatele, kteří splní kritéria uvedená v bodě 3 části A přílohy č. 6 návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2020) 
uhradily mzdové (osobní) náklady při vykázání 40 hodin hrazených služeb týdně na jednoho nositele výkonů S2 
maximálně měsíčně: 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,07 Kč: 
26 846 Kč superhrubá mzda 
20 034 Kč hrubá mzda/plat 
 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,11 Kč: 
27 851 Kč superhrubá mzda 
20 784 Kč hrubá mzda/plat 
 
Dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, je všeobecná sestra bez 
specializované způsobilosti zařazena do 10. platové třídy. Dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, činí plat v 10. platové třídě u zaměstnance s praxí do 
1 roku 22 800 Kč. Plat zaměstnance s praxí do 4 let činí 24 570 Kč a s praxí do 12 let 27 450 Kč.  
Je zřejmé, že pokud by byla stanovena úhrada s hodnotou bodu 1,07 nebo 1,11 Kč, nepostačí úhrada 
ani na plat sestry s minimální praxí do 1 roku, který činí 22 800 Kč. Charakter práce sestry ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta vyžaduje všeobecné sestry s praxí. V praxi jsou v domácí péči zaměstnávány 
zkušené všeobecné sestry s mnohaletou praxí. Tyto sestry mají nárok na výrazně vyšší plat a poskytovatelé 
domácí péče nejsou schopni z úhrad od zdravotních pojišťoven tyto zkušené všeobecné sestry „zaplatit“. Nutno 
dodat, že výše uvedená předpokládaná úhrada odpovídá situaci, kdy jsou poskytovatelé domácí péče hrazeni 
tzv. výkonově bez regulací. V praxi je však běžné, že úhrada od zdravotní pojišťovny je při aplikaci úhradového 
vzorce (limitace úhrady prostřednictvím tzv. PURO) snižována pod plnou hodnotu bodu. Poskytovatelům je v 
důsledku regulace hrazena vykázaná péče běžně s hodnotou bodu pod 1 Kč, což znamená, že osobní náklady 
nejsou hrazeny ani ve výši 25 091 Kč (superhrubá mzda), což odpovídá hrubému platu/mzdě pod 18 725 Kč 
měsíčně, což je i pod úrovní aktuální nejnižší zaručené mzdy pro rok 2019. 
Nutno konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví navrhuje u poskytovatelů domácí péče nižší hodnotu bodu 
(1,07 Kč, resp. 1,11 Kč), nežli u poskytovatelů následné péče, kde je navržena automaticky pro všechny 
poskytovatele hodnota bodu 1,13 Kč. 
S odkazem na shora uvedené je zřejmé, že způsob úhrady (navržená hodnota bodu) pro domácí péči (část A 
přílohy č. 6 vyhlášky) nepokrývá závazně stanovené mzdové/platové výdaje poskytovatelů. Poskytovatelé 
domácí péče jsou nuceni dorovnávat osobní náklady z jiných zdrojů a v řadě případů dochází k částečnému 
přenosu nákladů na poskytovatele. Poskytovatelé domácí péče nedokáží konkurovat platovým/mzdovým 
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možnostem poskytovatelů lůžkové péče, u kterých dlouhodobě dochází k navyšování finančních prostředků pro 
nositele výkonů. Řada poskytovatelů domácí péče přitom poskytuje zdravotní služby v režimu 24 hodin denně 7 
dní v týdnu. 
Poskytovatelé domácí péče s odkazem na shora uvedené trvají na významném navýšení úhrad tak, aby 
úhrada odpovídala skutečným nákladům poskytovatele, které je povinen dle obecně závazných právních 
předpisů vynaložit. Vedle toho je nutné zohlednit i skutečnou výši mezd, která aktuálně výrazně převyšuje 
minimální zaručenou mzdu i plat dle platových tarifů. Již v rámci dohodovacího řízení pro rok 2020 zástupci 
poskytovatelů uvedli, že vnímají námitky zdravotních pojišťoven proti skokovému nárůstu úhrad, a navrhli 
rozložit potřebný nárůst úhrad do dvou následujících let – 2020 a 2021. Pro rok 2020 navrhují hodnotu bodu 
1,29 Kč (výkony vyjma dopravy). Hodnota bodu 1,29 Kč je shodná s maximální hodnotou bodu dohodnutou pro 
rok 2020 v segmentu praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. 
Je nutné uvést, že se jedná o kompromisní řešení, protože při úhradě s navrhovanou hodnotou bodu 1,29 
Kč (za předpokladu, že by se u poskytovatele neuplatnila regulace úhradovým vzorcem) úhrada osobních 
nákladů nedosáhne ani na úroveň třetího platového stupně dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění 
účinném od 1. 1. 2019 (všeobecná sestra s praxí do čtyř let). Pokračování navýšení v dalších letech bude 
pro zachování domácí péče nezbytné. Poskytovatelé domácí péče navrhují růst hodnoty bodu až na 1,47 Kč za 
bod, jelikož úhrada musí být způsobilá pokrýt nejen vynaložené náklady, ale i vytvářet prostor pro tvorbu 
přiměřené finanční rezervy nezbytné pro udržení kvality služby. 
 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,29 Kč: 
32 367 Kč superhrubá mzda 
24 154 Kč hrubá mzda/plat 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,47 Kč: 
36 883 Kč superhrubá mzda 
27 525 Kč hrubá mzda/plat. 

Zásadní 9 

Příloha č. 6 část A bod 3: 
V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném 
období s některou z hlavních diagnóz C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, 160 – 169, E10.3 – E10.7, E11.3 – 
E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných 
unikátních pojištěnců překročí 25 %, navyšuje se hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, 
která je uvedena v bodě 2, o 0,04 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme odstranit slovo „hlavních“, jelikož pacienti nejsou vždy primárně ošetřováni v rámci domácí péče 
pro některou z uvedených dg, ale přítomnost těchto onemocnění zhoršuje průběh i možnosti ošetřování. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace o vedlejších 
diagnózách nejsou 
v informačních systémech 
spolehlivé a zároveň 
vykazování vedlejších 
diagnóz je snadno 
zneužitelné. 

Zásadní 10 
Příloha č. 6 část A bod 4: 
Poskytovatelé domácích zdravotních služeb považují regulaci úhrady indikované zdravotní péče 
prostřednictvím průměrné úhrady na unikátního pojištěnce v referenčním období (tzv. PURO) za zcela 
nevhodnou a požadují její zrušení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
si je této připomínky 
vědomo a uvažuje o 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFVB8C1V)



 23 

 
Odůvodnění: 
Tento typ úhradové regulace nemá žádný ekonomický podklad. V segmentu vyžádané péče, kdy smluvní 
poskytovatel musí dle smlouvy ošetřit každého pojištěnce přesně v rozsahu indikace lékaře, se jedná o nástroj 
sankčního charakteru. Sankce je přitom paradoxně uplatňována za plnění smluvních povinností a dopadá na 
poskytovatele, kteří pečují o ošetřovatelsky nákladné pojištěnce a často poskytují odborně nejnáročnější péči. 
Jediným zjevným důvodem k zavedení tohoto typu regulace je předvídatelnost nákladů na hrazenou péči, 
avšak zjevně bez zohlednění skutečného rozsahu a nákladovosti poskytované péče. Uplatnění sankčního 
mechanismu v podobě snížené úhrady za poskytnutou péči při překročení referenčního limitu v situaci, kdy 
smlouva neumožňuje, aby poskytovatel poskytování hrazených služeb ekonomicky řídil s ohledem na 
referenční limit, vytváří zásadní nepoměr mezi právy a povinnostmi poskytovatelů a zdravotních pojišťoven a je 
v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. 
Tento typ regulace rovněž vytváří nerovnost mezi jednotlivými poskytovateli, kdy každý poskytovatel 
dostane za stejnou práci a náklady jinou úhradu – každý poskytovatel je hrazen s jinou výslednou hodnotou 
bodu, aniž by k tomu byl dán jakýkoli racionální podklad, či ekonomická rozvaha. Praxe z minulých let navíc 
ukázala, že uplatnění tohoto typu regulace snižuje u řady poskytovatelů úhradu pod skutečné náklady. 
Následné dojednávání navýšení úhrady se zdravotními pojišťovnami je nesystémovým řešením, které je pro 
jednotlivé poskytovatele nepředvídatelné a mnohdy rovněž nerealizovatelné. Poskytovatelé domácí péče vinou 
podhodnocených úhrad nedisponují finančními prostředky, a tedy ani potřebným personálním vybavením, které 
by jim umožnily vést se zdravotními pojišťovnami vyjednávání o navýšení úhrady. Zdravotní pojišťovny navíc 
často, i přes prokázání nezbytnosti poskytnuté péče a toho, že úhrada po uplatnění regulace nepokryje ani 
vynaložené náklady, odmítnou úhradu navýšit a odkáží poskytovatele na soudní spor. Jako nevyhovující řešení 
se ukazují i bonifikace dojednávané s VZP ČR, kdy se jedná o plošné řešení, které nemůže zohlednit 
individuality jednotlivých poskytovatelů. Zásadní výhradou je jejich nepředvídatelnost a uplatnění až po 
skončení daného roku, přičemž poskytovatelé musí ufinancovat provoz již během daného roku a nemají žádné 
rezervy k „úvěrování“ zdravotních pojišťoven. Bonifikace, které jsou připravovány zdravotními pojišťovnami, 
navíc zcela závisí na vůli zdravotní pojišťovny a jejich poskytnutí ani výše nejsou garantovány. 
Regulace úhrady prostřednictvím limitu na URČ (PURO) u poskytovatelů domácí zdravotní péče, která je 
vyžádanou zdravotní službou, jejíž rozsah stanoví jiný smluvní poskytovatel, je způsobilá zasáhnout do práva 
poskytovatelů na podnikání dle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je v rozporu se zásadou 
předvídatelnosti a zákazem svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a též se zásadou rovnosti podle čl. 1 Listiny (viz 
nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/13, nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/2000). 

změně úhradové regulace. 
Vzhledem 
k systematičnosti této 
problematiky se očekávají 
změny až od roku 2021. 

Zásadní 11 

Příloha č. 6 část A bod 4: 
Pokud by Ministerstvo zdravotnictví odmítlo přistoupit na úplné zrušení regulace prostřednictvím PURO, 
navrhují zástupci smluvních poskytovatelů v odbornosti 925 ponechání regulace prostřednictvím PURO 
pouze pro péči, která není poskytována terminálně nemocným pacientům a pacientům s vybranými 
diagnózami vyžadujícími dlouhodobou péči (viz doplnění bodu 5 části A přílohy č. 6 ÚV – připomínka č. 6 
viz níže). 
 

NEAKCEPTOVÁNO  
Ministerstvo zdravotnictví 
opakovaně upozorňovalo, 
že žádný segment si v 
úhradové vyhlášce 
nevyjedná výhodnější 
podmínky, než které byly 
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Regulační vzorec musí odpovídat navrhovanému navýšení hodnoty bodu, jak je navržena výše (viz 
připomínka č. 2): 
1,30 x POPzpoZ x PUROo + (1,30 x max [ PUROo x POPzpoMh ; (UHRMh –UHRMr)] 
 
Odůvodnění: 
Poskytovatelé domácí péče poskytují vyžádané zdravotní služby, jejichž rozsah určuje ošetřující lékař, tj. jiný 
smluvní poskytovatel. Smluvní poskytovatel není oprávněn regulovat nebo jinak ovlivňovat rozsah vyžádaných 
zdravotních služeb, není ani oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče, nebo péči z důvodu překročení 
regulačního limitu ukončit. Navýšení regulačního limitu musí odpovídat nárůstu hodnoty bodu proti 
referenčnímu období (viz připomínka č. 2). 

nabízeny v dohodovacím 
řízení. 

Zásadní 12 

Příloha č. 6 část A bod 4: 
Pokud nebude akceptována připomínka č. 4, navrhujeme následující změnu: 
c) 0,15 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v 
hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, 160 – 169, E10.3 – 
E10.7, E11.3 – E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém poštu ošetřených a zdravotní 
pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme odstranit slovo „hlavních“, jelikož pacienti nejsou vždy primárně ošetřováni v rámci domácí péče 
pro některou z uvedených 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace o vedlejších 
diagnózách nejsou 
v informačních systémech 
spolehlivé a zároveň 
vykazování vedlejších 
diagnóz je snadno 
zneužitelné. 

Zásadní 13 

Příloha č. 6 část A bod 5: 
Pro hrazené služby poskytované pojištěncům, na které byl poskytovatelem hrazených služeb vykázán výkon č. 
06349 podle seznamu výkonů, nebo pojištěncům s diagnózami C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, I60 – I69, 
E10.3+ – E10.7+, E11.3+ – E11.7+, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije. Zdravotní služby 
za tyto pojištence budou hrazeny výkonově s hodnotou bodu uvedenou v bodě 1 až 3. Úhrada za pojištěnce, 
na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, nebude součástí referenčních hodnot, 
vstupujících do výpočtu úhrady v hodnoceném úhradovém období. 
 
Odůvodnění: 
Regulace úhrady prostřednictvím limitu na URČ (PURO) u poskytovatelů domácí zdravotní péče, která je 
vyžádanou zdravotní službou, jejíž rozsah stanoví jiný smluvní poskytovatel, je způsobilá zasáhnout do práva 
poskytovatelů na podnikání dle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je v rozporu se zásadou 
předvídatelnosti a zákazem svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a též se zásadou rovnosti podle čl. 1 Listiny (viz 
nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/13, nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/2000). V případě pacientů, kteří vyžadují 
finančně náročnější péči (s ohledem na délku a/nebo frekvenci ošetřování), je třeba upozornit i na to, že 
regulace prostřednictvím PURO již v praxi zasahuje do práva pojištěnců na přístup ke hrazené péči (čl. 31 
LZPS), jelikož poskytovatelé domácí péče z důvodu potřeby ufinancovat hrazené služby a vyhnout se 
regulacím v některých případech odmítají přijmout do péče pojištěnce, který překračuje jejich referenční limit 
(PURO). Pokud bude Ministerstvo zdravotnictví na uplatnění regulace trvat, není možné je uplatnit na zdravotní 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k možným 
dopadům změny tohoto 
ustanovení je nutné 
domluvit konsensuálně se 
zdravotními pojišťovna 
v rámci dohodovacího 
řízení, případně 
v individuálních 
úhradových dodatcích. 
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služby, u kterých je jejich nezbytnost zřejmá s ohledem na diagnózu a charakter onemocnění. Limitovat úhradu 
nelze nejen u terminálně nemocných pacientů, ale i u pacientů, kteří trpí chronickým onemocněním a 
vyžadujícím časově náročnou péči. Jedině transparentním nastavením úhrady, kdy poskytovatel bude moci výši 
úhrady předvídat, je možné zajistit rovný přístup pojištěnců ke hrazené péči, jak jej garantuje LZPS. 

Zásadní 14 

Příloha č. 6 část A bod 7: 
U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 
popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot 
stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových 
práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v 
referenčním období 50 100 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu PUROo hodnotu 
za referenční období srovnatelných poskytovatelů. 
 
Odůvodnění: 
Minimální počet ošetřených pojištěnců, u kterého se neuplatní regulace, je třeba nastavit tak, aby skutečně 
naplňoval předpokládaný účel, tj. odstranit statistickou chybu malých čísel. Pokud bude zachována regulace 
úhrady domácí péče prostřednictvím PURO, je v případě poskytovatelů domácí péče minimálním počtem 
pojištěnců 100 pojištěnců ošetřených v hodnoceném nebo referenčním období. Poskytovatelé v odbornosti 925 
požadují stejný limit jako u ambulantních specialistů pro regulaci za léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou 
péči.  
K tomu poskytovatelé domácí péče zdůrazňují, že preferovaným řešením je zrušení regulace prostřednictvím 
PURO jako neoprávněné a protiústavní pro poskytovatele vyžádané péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění vyhlášky kopíruje 
úhradovou vyhlášku z roku 
2019, na změně je potřeba 
se dohodnout se zdravotní 
pojišťovnou v rámci 
dohodovacího řízení.  

Zásadní 15 

Příloha č. 6 část A bod 9: 
Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné 109 % dvanáctiny úhrady za referenční 
období hodnoty poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb za 
příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období. 
Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, 
včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 120 dnů po skončení hodnoceného období. 
 
Odůvodnění: 
Poskytovatelé požadují, aby stanovená výše úhrady byla pro poskytovatele předvídatelná. S odkazem na tento 
požadavek požadují minimalizaci regulací, které nepředvídatelně snižují úhradu, i pokud poskytovatel 
postupuje přesně dle smlouvy. S ohledem na tento požadavek je rovněž navrženo, aby předběžná úhrada co 
nejvíce korespondovala s aktuálním objemem vykazované péče. Poskytovatelé se v minulosti problematicky 
domáhali navýšení úhrady v případě, kdy se ukázalo, že předběžná úhrada stanovená podle úhrady před 
dvěma lety nekoresponduje s aktuálně vykazovaným objemem péče. Poskytovatel byl nucen zdravotními 
pojišťovnami čekat, až uplynou z hodnoceného období minimálně tři měsíce, a pak teprve se jeho žádostí 
začaly zdravotní pojišťovny zabývat, přičemž k navýšení úhrady došlo nejdříve od čtvrtého měsíce 
kalendářního roku, tj. poskytovatel byl nucen několik měsíců „úvěrovat“ zdravotní pojišťovnu. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k úhradovým 
regulacím by tento typ 
nastavení záloh znamenal 
významné jednorázové 
vratky z důvodu 
úhradových regulací, které 
by mohly ohrozit provoz 
jednotlivých poskytovatelů.  

Zásadní 16 § 21 – navrhujeme následující doplnění formulace: NEAKCEPTOVÁNO 
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Do výpočtu Limit celkové výše úhrady stanovený v přílohách č. 3, 4, 5, 6 a 7 této vyhlášky se nezahrnou 
nepoužije pro hrazené služby, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad, u kterých poskytovatel 
odůvodní nezbytnost jejich poskytnutí. Tyto zdravotní služby budou poskytovateli uhrazeny s hodnotou 
bodu stanovenou v přílohách č. 3, 4, 5, 6 a 7. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení je zcela v souladu s principy, které vytyčil opakovaně ve svých nálezech Ústavní soud. Je 
navržena úprava formulace tak, aby ustanovení bylo v praxi realizovatelné a nevyvolávalo aplikační nejasnosti. 
Pokud by bylo zakotveno, že se odůvodněné zdravotní služby nezapočítají do výpočtu celkové úhrady, pak 
není zřejmé, jak mají být tyto zdravotní služby uhrazeny. Z důvodové zprávy je záměr Ministerstva zdravotnictví 
zcela zřejmý a navrhovaná úprava z tohoto záměru vychází. Nad rámec uvedeného je třeba znovu zopakovat, 
že regulace úhrady prostřednictvím PURO je pro poskytovatele vyžádané péče v rozporu s ústavně právními 
principy (viz. odůvodnění k připomínce č. 4) a poskytovatelé požadují její úplné zrušení. 

Vzhledem k neurčitosti 
tohoto ustanovení došlo 
k jeho úplnému vypuštění. 
Toto ustanovení může být 
doplněno do individuálních 
úhradových dodatků nebo 
dohodnuto v dohodovacím 
řízení v jednotlivých 
segmentech úhrad. 

Zásadní 17 

Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv vydaným v rámci správního řízení vedeného pod sp.zn. 
SUKLS251442/2018, byla stanovena výše a podmínky úhrady nového léčivého přípravku HEMLIBRA (kódy 
SÚKL 0222793, 0222794, 0222796 a 0222795). Rozhodnutí nabylo právní moci 15. března 2019. Léčivý 
přípravek HEMBLIBRA je určen pro léčbu hemofilie A, obsahuje účinnou látku emicizumab, ATC skupina 
B02BX06.  
Léčba hemofilie je hrazena dle §5 vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a 
regulačních omezení („úhradová vyhláška“) a dále její přílohy č. 12 uvádějící ATC skupiny léčivých přípravků 
pro léčbu hemofilie. Tyto léčivé přípravky pro léčbu hemofilie jsou vyjmuté z paušální úhrady, z platby 
vyčleněné z paušální úhrady, z úhrady formou případového paušálu a z ambulantní složky úhrady (viz. znění 
přílohy č.12), jak je dále upřesněno v úhradové vyhlášce: „Léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k této 
vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve 
výši jejich jednotkové ceny v roce 2019.“ 
Hrazený léčivý přípravek HEMLIBRA, resp. ATC skupina B02BX06, má být nově zahrnuta do přílohy č. 12 
úhradové vyhlášky pro rok 2020, jelikož se jedná o léčivý přípravek určený pro léčbu hemofilie A. Nadto má 
léčivý přípravek HEMLIBRA totožný účel podání jako ostatní léčivé látky zařazené v bodu 1.1 přílohy 12 
úhradové vyhlášky, přičemž má být dodržen shodný přístup ke způsobu financování zdravotní péče, kdy by 
měla být obdobná péče hrazena obdobným mechanismem. 
Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny předpoklady pro to, aby byl léčivý přípravek HEMLIBRA, 
resp. ATC skupina B02BX06, zahrnut do přílohy č. 12 úhradové vyhlášky pro rok 2020. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 18 

Příloha č. 1 část A) Bod. 2.2. Centrové léky 
Reagujeme tímto na Váš e-mail ze dne 19. srpna 2019 ve věci připomínek k návrhu Vyhlášky o stanovení 
bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020.  
S ohledem na očekávaný vstup nových léčivých přípravků ze skupiny anti-CGRP (erenumab, fremanezumab, 
galcanezumab), které jsou určené k profylaktické léčbě migrény, navrhujeme zvážit doplnění následující 
textace – “Výše rozpočtu na terapie v oblasti migrény bude ze strany zdravotních pojišťoven s poskytovateli 

NEAKCEPTOVÁNO 
Připomínka míří na 
individuální sjednávání 
úhrady mezi zdravotní 
pojišťovnou a 
poskytovatelem, není třeba 
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sjednána zvláště nad rámec stávajících terapeutických skupin  - neurologie 1 a 2.” 
CGRP – calcitonin gene-related peptid 
 
Odůvodnění: 
Migréna je neurologickým onemocněním, které zásadně ovlivňuje kvalitu života u pacientů ve věku 15-49 let. 
Migréna postihuje více než 10% celkové populace, v dospělém věku jí trpí 2-3 krát více žen než mužů. Pacienti, 
kteří trpí migrénou ≥4 dny v měsíci, udávají signifikantně nižší kvalitu života, a to ve všech aspektech – osobní, 
pracovní, sociální - omezení v běžných denních činnostech. 
Farmakoterapie migrény představuje akutní (analgetika, triptany) nebo profylaktickou medikaci. U migrény, 
která je četnější s ohledem na počty migrenózních dní v měsíci (MMD 4+) je základem terapie profylaktická.  
Současné možnosti profylaktické léčby jsou však nedostačující, většina pacientů terapii ukončí do jednoho 
roku. Mezi nejčastější důvody ukončení terapie patří nedostatečná účinnost a nežádoucí účinky. 
Pacienti, kteří selhávají na současné konvenční profylaktické léčbě tak představují obtížně léčitelné 
pacienty. Právě pro tyto pacienty představuje nový koncept léčby prostřednictvím anti-CGRP, 
nenaplněnou medicínskou potřebu. 
Lokální analýza dat (aproximace na celou ČR) zdravotní pojišťovny ukázala, že v ČR je celkem 22,5 tisíc 
pacientů s migrénou, kteří jsou před-léčeni minimálně dvěma profylaktickými terapiemi. S ohledem na počet 
pacientů vhodných pro terapii anti-CGRP bude docházet k rozšíření stávající sítě specializovaných center, a to 
jak s ohledem na jejich celkový počet, tak také regionální dostupnost, tzn. rovnoměrné pokrytí celé ČR. Vedle 
kapacity jednotlivých center (včetně vyhodnocenování léčby po 3 měsících a související pravidelné kontroly) je 
tak důležité zajištění financování centrové péče. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

uvádět do úhradové 
vyhlášky.  

Zásadní 19 

Příloha č. 6 část A bod 1: 
Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví 
hodnota bodu ve výši 0,94 1,00 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Zástupci poskytovatelů hrazených služeb v odbornosti 925 předložili Ministerstvu zdravotnictví návrh na úpravu 
bodového ohodnocení výkonu 10 – přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě na 14,64 bodů/km. 
Svůj návrh podložili reálnou kalkulací nákladů na provoz služebního vozidla u poskytovatelů domácí péče, které 
činí 14,636 Kč/km. 
Pokud by byl výkon dopravy i nadále hrazen pod hodnotou bodu 1 Kč (navrženo 0,94 Kč za bod), docházelo by 
i nadále k přenosu nákladů na poskytovatele, jelikož je prokazatelné, že úhrada pod hodnotu bodu 1 Kč 
nepokrývá ani poskytovatelem vynaložené náklady. 
Vzhledem k tomu, že úhrada musí pokrýt skutečné náklady na poskytování hrazené péče, považují zástupci 
smluvních poskytovatelů domácí péče úhradu výkonu přepravy v návštěvní službě s hodnotou bodu 1,00 
Kč jako nepodkročitelnou. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Odpovídá hodnotě bodu u 
stejného výkonu u 
segmentů, které se 
dohodly v rámci 
dohodovacího řízení. 
Navýšení hodnoty bodu 
nad tuto hodnotu by bylo 
nespravedlivé vůči těmto 
segmentům. 

Zásadní 20 Příloha č. 6 část A bod 2: NEAKCEPTOVÁNO 
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Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby dle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené 
v bodě 1 stanoví hodnota bodu: 
a) pro odbornostech 914 a 925 podle seznamu výkonů ve výši 1,07 Kč 1,29 Kč 
 
Odůvodnění: 
Zástupci poskytovatelů domácích zdravotních služeb (odbornost 925) v rámci dohodovacího řízení o výši 
úhrady v roce 2020 předložili zdravotním pojišťovnám celkem tři návrhy, ve kterých formulovali své požadavky 
na financování domácí péče v roce 2020. Segment domácí péče je dlouhodobě podfinancovaný a negativní 
finanční dopad nízké úhrady se v praxi stává neúnosným. 
Minutové osobní náklady nositele výkonů S2 jsou dle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (SZV), kalkulovány na 2,6136 Kč/min. Hodinová sazba (superhrubá 
mzda) nositele výkonů S2 je ve výkonech ošetřovací návštěva – typ I. až IV. aktuálně kalkulována ve výši 
156,816 Kč (2,6136 x 60 min), tj. předpokládané celkové osobní náklady zaměstnavatele na nositele výkonů S2 
při úvazku 40 hodin týdně činí dle SZV 25 091 Kč měsíčně (po zaokrouhlení na celé koruny). 
S ohledem na uvedené by zdravotní pojišťovny s navrhovanou hodnotou bodu 1,07 Kč, resp. 1,11 Kč (pro 
poskytovatele, kteří splní kritéria uvedená v bodě 3 části A přílohy č. 6 návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2020) 
uhradily mzdové (osobní) náklady při vykázání 40 hodin hrazených služeb týdně na jednoho nositele výkonů S2 
maximálně měsíčně: 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,07 Kč: 
26 846 Kč superhrubá mzda 
20 034 Kč hrubá mzda/plat 
 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,11 Kč: 
27 851 Kč superhrubá mzda 
20 784 Kč hrubá mzda/plat 
 
Dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, je všeobecná sestra bez 
specializované způsobilosti zařazena do 10. platové třídy. Dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, činí plat v 10. platové třídě u zaměstnance s praxí do 
1 roku 22 800 Kč. Plat zaměstnance s praxí do 4 let činí 24 570 Kč a s praxí do 12 let 27 450 Kč.  
Je zřejmé, že pokud by byla stanovena úhrada s hodnotou bodu 1,07 nebo 1,11 Kč, nepostačí úhrada 
ani na plat sestry s minimální praxí do 1 roku, který činí 22 800 Kč. Charakter práce sestry ve vlastním 
sociálním prostředí pacienta vyžaduje všeobecné sestry s praxí. V praxi jsou v domácí péči zaměstnávány 
zkušené všeobecné sestry s mnohaletou praxí. Tyto sestry mají nárok na výrazně vyšší plat a poskytovatelé 
domácí péče nejsou schopni z úhrad od zdravotních pojišťoven tyto zkušené všeobecné sestry „zaplatit“. Nutno 
dodat, že výše uvedená předpokládaná úhrada odpovídá situaci, kdy jsou poskytovatelé domácí péče hrazeni 
tzv. výkonově bez regulací. V praxi je však běžné, že úhrada od zdravotní pojišťovny je při aplikaci úhradového 
vzorce (limitace úhrady prostřednictvím tzv. PURO) snižována pod plnou hodnotu bodu. Poskytovatelům je v 
důsledku regulace hrazena vykázaná péče běžně s hodnotou bodu pod 1 Kč, což znamená, že osobní náklady 

Ministerstvo zdravotnictví 
opakovaně upozorňovalo, 
že žádný segment si 
v úhradové vyhlášce 
nevyjedná výhodnější 
podmínky, než které byly 
nabízeny v dohodovacím 
řízení.  
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nejsou hrazeny ani ve výši 25 091 Kč (superhrubá mzda), což odpovídá hrubému platu/mzdě pod 18 725 Kč 
měsíčně, což je i pod úrovní aktuální nejnižší zaručené mzdy pro rok 2019. 
Nutno konstatovat, že Ministerstvo zdravotnictví navrhuje u poskytovatelů domácí péče nižší hodnotu bodu 
(1,07 Kč, resp. 1,11 Kč), nežli u poskytovatelů následné péče, kde je navržena automaticky pro všechny 
poskytovatele hodnota bodu 1,13 Kč. 
S odkazem na shora uvedené je zřejmé, že způsob úhrady (navržená hodnota bodu) pro domácí péči (část A 
přílohy č. 6 vyhlášky) nepokrývá závazně stanovené mzdové/platové výdaje poskytovatelů. Poskytovatelé 
domácí péče jsou nuceni dorovnávat osobní náklady z jiných zdrojů a v řadě případů dochází k částečnému 
přenosu nákladů na poskytovatele. Poskytovatelé domácí péče nedokáží konkurovat platovým/mzdovým 
možnostem poskytovatelů lůžkové péče, u kterých dlouhodobě dochází k navyšování finančních prostředků pro 
nositele výkonů. Řada poskytovatelů domácí péče přitom poskytuje zdravotní služby v režimu 24 hodin denně 7 
dní v týdnu. 
Poskytovatelé domácí péče s odkazem na shora uvedené trvají na významném navýšení úhrad tak, aby 
úhrada odpovídala skutečným nákladům poskytovatele, které je povinen dle obecně závazných právních 
předpisů vynaložit. Vedle toho je nutné zohlednit i skutečnou výši mezd, která aktuálně výrazně převyšuje 
minimální zaručenou mzdu i plat dle platových tarifů. Již v rámci dohodovacího řízení pro rok 2020 zástupci 
poskytovatelů uvedli, že vnímají námitky zdravotních pojišťoven proti skokovému nárůstu úhrad, a navrhli 
rozložit potřebný nárůst úhrad do dvou následujících let – 2020 a 2021. Pro rok 2020 navrhují hodnotu bodu 
1,29 Kč (výkony vyjma dopravy). Hodnota bodu 1,29 Kč je shodná s maximální hodnotou bodu dohodnutou pro 
rok 2020 v segmentu praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost. 
Je nutné uvést, že se jedná o kompromisní řešení, protože při úhradě s navrhovanou hodnotou bodu 1,29 
Kč (za předpokladu, že by se u poskytovatele neuplatnila regulace úhradovým vzorcem) úhrada osobních 
nákladů nedosáhne ani na úroveň třetího platového stupně dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění 
účinném od 1. 1. 2019 (všeobecná sestra s praxí do čtyř let). Pokračování navýšení v dalších letech bude 
pro zachování domácí péče nezbytné. Poskytovatelé domácí péče navrhují růst hodnoty bodu až na 1,47 Kč za 
bod, jelikož úhrada musí být způsobilá pokrýt nejen vynaložené náklady, ale i vytvářet prostor pro tvorbu 
přiměřené finanční rezervy nezbytné pro udržení kvality služby. 
 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,29 Kč: 
32 367 Kč superhrubá mzda 
24 154 Kč hrubá mzda/plat 
Při úhradě s hodnotou bodu 1,47 Kč: 
36 883 Kč superhrubá mzda 
27 525 Kč hrubá mzda/plat. 

Zásadní 21 

Příloha č. 6 část A bod 3: 
V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném 
období s některou z hlavních diagnóz C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, 160 – 169, E10.3 – E10.7, E11.3 – 
E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných 
unikátních pojištěnců překročí 25 %, navyšuje se hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace o vedlejších 
diagnózách nejsou 
v informačních systémech 
spolehlivé a zároveň 
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která je uvedena v bodě 2, o 0,04 Kč. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme odstranit slovo „hlavních“, jelikož pacienti nejsou vždy primárně ošetřováni v rámci domácí péče 
pro některou z uvedených dg, ale přítomnost těchto onemocnění zhoršuje průběh i možnosti ošetřování. 

vykazování vedlejších 
diagnóz je snadno 
zneužitelné. 

Zásadní 22 

Příloha č. 6 část A bod 4: 
Poskytovatelé domácích zdravotních služeb považují regulaci úhrady indikované zdravotní péče 
prostřednictvím průměrné úhrady na unikátního pojištěnce v referenčním období (tzv. PURO) za zcela 
nevhodnou a požadují její zrušení. 
 
Odůvodnění: 
Tento typ úhradové regulace nemá žádný ekonomický podklad. V segmentu vyžádané péče, kdy smluvní 
poskytovatel musí dle smlouvy ošetřit každého pojištěnce přesně v rozsahu indikace lékaře, se jedná o nástroj 
sankčního charakteru. Sankce je přitom paradoxně uplatňována za plnění smluvních povinností a dopadá na 
poskytovatele, kteří pečují o ošetřovatelsky nákladné pojištěnce a často poskytují odborně nejnáročnější péči. 
Jediným zjevným důvodem k zavedení tohoto typu regulace je předvídatelnost nákladů na hrazenou péči, 
avšak zjevně bez zohlednění skutečného rozsahu a nákladovosti poskytované péče. Uplatnění sankčního 
mechanismu v podobě snížené úhrady za poskytnutou péči při překročení referenčního limitu v situaci, kdy 
smlouva neumožňuje, aby poskytovatel poskytování hrazených služeb ekonomicky řídil s ohledem na 
referenční limit, vytváří zásadní nepoměr mezi právy a povinnostmi poskytovatelů a zdravotních pojišťoven a je 
v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku. 
Tento typ regulace rovněž vytváří nerovnost mezi jednotlivými poskytovateli, kdy každý poskytovatel 
dostane za stejnou práci a náklady jinou úhradu – každý poskytovatel je hrazen s jinou výslednou hodnotou 
bodu, aniž by k tomu byl dán jakýkoli racionální podklad, či ekonomická rozvaha. Praxe z minulých let navíc 
ukázala, že uplatnění tohoto typu regulace snižuje u řady poskytovatelů úhradu pod skutečné náklady. 
Následné dojednávání navýšení úhrady se zdravotními pojišťovnami je nesystémovým řešením, které je pro 
jednotlivé poskytovatele nepředvídatelné a mnohdy rovněž nerealizovatelné. Poskytovatelé domácí péče vinou 
podhodnocených úhrad nedisponují finančními prostředky, a tedy ani potřebným personálním vybavením, které 
by jim umožnily vést se zdravotními pojišťovnami vyjednávání o navýšení úhrady. Zdravotní pojišťovny navíc 
často, i přes prokázání nezbytnosti poskytnuté péče a toho, že úhrada po uplatnění regulace nepokryje ani 
vynaložené náklady, odmítnou úhradu navýšit a odkáží poskytovatele na soudní spor. Jako nevyhovující řešení 
se ukazují i bonifikace dojednávané s VZP ČR, kdy se jedná o plošné řešení, které nemůže zohlednit 
individuality jednotlivých poskytovatelů. Zásadní výhradou je jejich nepředvídatelnost a uplatnění až po 
skončení daného roku, přičemž poskytovatelé musí ufinancovat provoz již během daného roku a nemají žádné 
rezervy k „úvěrování“ zdravotních pojišťoven. Bonifikace, které jsou připravovány zdravotními pojišťovnami, 
navíc zcela závisí na vůli zdravotní pojišťovny a jejich poskytnutí ani výše nejsou garantovány. 
Regulace úhrady prostřednictvím limitu na URČ (PURO) u poskytovatelů domácí zdravotní péče, která je 
vyžádanou zdravotní službou, jejíž rozsah stanoví jiný smluvní poskytovatel, je způsobilá zasáhnout do práva 
poskytovatelů na podnikání dle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je v rozporu se zásadou 

NEAKCEPTOVÁNO 
Ministerstvo zdravotnictví 
si je této připomínky 
vědomo a uvažuje o 
změně úhradové regulace. 
Vzhledem 
k systematičnosti této 
problematiky se očekávají 
změny až od roku 2021. 
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předvídatelnosti a zákazem svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a též se zásadou rovnosti podle čl. 1 Listiny (viz 
nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/13, nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/2000). 

Zásadní 23 

Příloha č. 6 část A bod 4: 
Pokud by Ministerstvo zdravotnictví odmítlo přistoupit na úplné zrušení regulace prostřednictvím PURO, 
navrhují zástupci smluvních poskytovatelů v odbornosti 925 ponechání regulace prostřednictvím PURO 
pouze pro péči, která není poskytována terminálně nemocným pacientům a pacientům s vybranými 
diagnózami vyžadujícími dlouhodobou péči (viz doplnění bodu 5 části A přílohy č. 6 ÚV – připomínka č. 6 
viz níže). 
 
Regulační vzorec musí odpovídat navrhovanému navýšení hodnoty bodu, jak je navržena výše (viz 
připomínka č. 2): 
1,30 x POPzpoZ x PUROo + (1,30 x max [ PUROo x POPzpoMh ; (UHRMh –UHRMr)] 
 
Odůvodnění: 
Poskytovatelé domácí péče poskytují vyžádané zdravotní služby, jejichž rozsah určuje ošetřující lékař, tj. jiný 
smluvní poskytovatel. Smluvní poskytovatel není oprávněn regulovat nebo jinak ovlivňovat rozsah vyžádaných 
zdravotních služeb, není ani oprávněn odmítnout přijetí pacienta do péče, nebo péči z důvodu překročení 
regulačního limitu ukončit. Navýšení regulačního limitu musí odpovídat nárůstu hodnoty bodu proti 
referenčnímu období (viz připomínka č. 2). 

NEAKCEPTOVÁNO  
Ministerstvo zdravotnictví 
opakovaně upozorňovalo, 
že žádný segment si v 
úhradové vyhlášce 
nevyjedná výhodnější 
podmínky, než které byly 
nabízeny v dohodovacím 
řízení. 

Zásadní 24 

Příloha č. 6 část A bod 4: 
Pokud nebude akceptována připomínka č. 4, navrhujeme následující změnu: 
c) 0,15 – v případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v 
hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, 160 – 169, E10.3 – 
E10.7, E11.3 – E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém poštu ošetřených a zdravotní 
pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %. 
 
Odůvodnění: 
Navrhujeme odstranit slovo „hlavních“, jelikož pacienti nejsou vždy primárně ošetřováni v rámci domácí péče 
pro některou z uvedených 

NEAKCEPTOVÁNO 
Informace o vedlejších 
diagnózách nejsou 
v informačních systémech 
spolehlivé a zároveň 
vykazování vedlejších 
diagnóz je snadno 
zneužitelné. 

Zásadní 25 

Příloha č. 6 část A bod 5: 
Pro hrazené služby poskytované pojištěncům, na které byl poskytovatelem hrazených služeb vykázán výkon č. 
06349 podle seznamu výkonů, nebo pojištěncům s diagnózami C00 – C97, G09 – G99, F00 – F99, I60 – I69, 
E10.3+ – E10.7+, E11.3+ – E11.7+, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 4 nepoužije. Zdravotní služby 
za tyto pojištence budou hrazeny výkonově s hodnotou bodu uvedenou v bodě 1 až 3. Úhrada za pojištěnce, 
na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, nebude součástí referenčních hodnot, 
vstupujících do výpočtu úhrady v hodnoceném úhradovém období. 
 
Odůvodnění: 
Regulace úhrady prostřednictvím limitu na URČ (PURO) u poskytovatelů domácí zdravotní péče, která je 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k možným 
dopadům změny tohoto 
ustanovení je nutné 
domluvit konsensuálně se 
zdravotními pojišťovna 
v rámci dohodovacího 
řízení, případně 
v individuálních 
úhradových dodatcích. 
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vyžádanou zdravotní službou, jejíž rozsah stanoví jiný smluvní poskytovatel, je způsobilá zasáhnout do práva 
poskytovatelů na podnikání dle čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, je v rozporu se zásadou 
předvídatelnosti a zákazem svévole podle čl. 1 odst. 1 Ústavy a též se zásadou rovnosti podle čl. 1 Listiny (viz 
nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 19/13, nález pléna ÚS sp. zn. Pl. ÚS 3/2000). V případě pacientů, kteří vyžadují 
finančně náročnější péči (s ohledem na délku a/nebo frekvenci ošetřování), je třeba upozornit i na to, že 
regulace prostřednictvím PURO již v praxi zasahuje do práva pojištěnců na přístup ke hrazené péči (čl. 31 
LZPS), jelikož poskytovatelé domácí péče z důvodu potřeby ufinancovat hrazené služby a vyhnout se 
regulacím v některých případech odmítají přijmout do péče pojištěnce, který překračuje jejich referenční limit 
(PURO). Pokud bude Ministerstvo zdravotnictví na uplatnění regulace trvat, není možné je uplatnit na zdravotní 
služby, u kterých je jejich nezbytnost zřejmá s ohledem na diagnózu a charakter onemocnění. Limitovat úhradu 
nelze nejen u terminálně nemocných pacientů, ale i u pacientů, kteří trpí chronickým onemocněním a 
vyžadujícím časově náročnou péči. Jedině transparentním nastavením úhrady, kdy poskytovatel bude moci výši 
úhrady předvídat, je možné zajistit rovný přístup pojištěnců ke hrazené péči, jak jej garantuje LZPS. 

Zásadní 26 

Příloha č. 6 část A bod 7: 
U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, 
popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot 
stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových 
práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, nebo který ošetřil v 
referenčním období 50 100 a méně pojištěnců, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu PUROo hodnotu 
za referenční období srovnatelných poskytovatelů. 
 
Odůvodnění: 
Minimální počet ošetřených pojištěnců, u kterého se neuplatní regulace, je třeba nastavit tak, aby skutečně 
naplňoval předpokládaný účel, tj. odstranit statistickou chybu malých čísel. Pokud bude zachována regulace 
úhrady domácí péče prostřednictvím PURO, je v případě poskytovatelů domácí péče minimálním počtem 
pojištěnců 100 pojištěnců ošetřených v hodnoceném nebo referenčním období. Poskytovatelé v odbornosti 925 
požadují stejný limit jako u ambulantních specialistů pro regulaci za léky, zdravotnické prostředky a vyžádanou 
péči.  
K tomu poskytovatelé domácí péče zdůrazňují, že preferovaným řešením je zrušení regulace prostřednictvím 
PURO jako neoprávněné a protiústavní pro poskytovatele vyžádané péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění vyhlášky kopíruje 
úhradovou vyhlášku z roku 
2019, na změně je potřeba 
se dohodnout se zdravotní 
pojišťovnou v rámci 
dohodovacího řízení.  

Zásadní 27 

Příloha č. 6 část A bod 9: 
Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné 109 % dvanáctiny úhrady za referenční 
období hodnoty poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hrazených služeb za 
příslušný měsíc, přičemž tuto formu zdravotní pojišťovna zachová po celé hodnocené období. 
Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, 
včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 120 dnů po skončení hodnoceného období. 
 
Odůvodnění: 
Poskytovatelé požadují, aby stanovená výše úhrady byla pro poskytovatele předvídatelná. S odkazem na tento 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k úhradovým 
regulacím by tento typ 
nastavení záloh znamenal 
významné jednorázové 
vratky z důvodu 
úhradových regulací, které 
by mohly ohrozit provoz 
jednotlivých poskytovatelů.  
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požadavek požadují minimalizaci regulací, které nepředvídatelně snižují úhradu, i pokud poskytovatel 
postupuje přesně dle smlouvy. S ohledem na tento požadavek je rovněž navrženo, aby předběžná úhrada co 
nejvíce korespondovala s aktuálním objemem vykazované péče. Poskytovatelé se v minulosti problematicky 
domáhali navýšení úhrady v případě, kdy se ukázalo, že předběžná úhrada stanovená podle úhrady před 
dvěma lety nekoresponduje s aktuálně vykazovaným objemem péče. Poskytovatel byl nucen zdravotními 
pojišťovnami čekat, až uplynou z hodnoceného období minimálně tři měsíce, a pak teprve se jeho žádostí 
začaly zdravotní pojišťovny zabývat, přičemž k navýšení úhrady došlo nejdříve od čtvrtého měsíce 
kalendářního roku, tj. poskytovatel byl nucen několik měsíců „úvěrovat“ zdravotní pojišťovnu. 

Zásadní 28 

§ 21 – navrhujeme následující doplnění formulace: 
Do výpočtu Limit celkové výše úhrady stanovený v přílohách č. 3, 4, 5, 6 a 7 této vyhlášky se nezahrnou 
nepoužije pro hrazené služby, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad, u kterých poskytovatel 
odůvodní nezbytnost jejich poskytnutí. Tyto zdravotní služby budou poskytovateli uhrazeny s hodnotou 
bodu stanovenou v přílohách č. 3, 4, 5, 6 a 7. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení je zcela v souladu s principy, které vytyčil opakovaně ve svých nálezech Ústavní soud. Je 
navržena úprava formulace tak, aby ustanovení bylo v praxi realizovatelné a nevyvolávalo aplikační nejasnosti. 
Pokud by bylo zakotveno, že se odůvodněné zdravotní služby nezapočítají do výpočtu celkové úhrady, pak 
není zřejmé, jak mají být tyto zdravotní služby uhrazeny. Z důvodové zprávy je záměr Ministerstva zdravotnictví 
zcela zřejmý a navrhovaná úprava z tohoto záměru vychází. Nad rámec uvedeného je třeba znovu zopakovat, 
že regulace úhrady prostřednictvím PURO je pro poskytovatele vyžádané péče v rozporu s ústavně právními 
principy (viz. odůvodnění k připomínce č. 4) a poskytovatelé požadují její úplné zrušení. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k neurčitosti 
tohoto ustanovení došlo 
k jeho úplnému vypuštění. 
Toto ustanovení může být 
doplněno do individuálních 
úhradových dodatků nebo 
dohodnuto v dohodovacím 
řízení v jednotlivých 
segmentech úhrad. 

Obecná 1 

Obecná připomínka 
 
Deklarovaná garance ze strany Ministerstva zdravotnictví, že žádnému segmentu či PZS nebude přilepšeno 
nad rozsah dosažené dohody v rámci skončeného dohodovacího řízení, nedošla pro návrh úhradové vyhlášky 
pro rok 2020 naplnění. 
Zejména pokud jde o segment akutní lůžkové péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Všechny dodatečné růsty 
nad rámec návrhu 
z dohodovacího řízení jsou 
mandatorní, a tudíž 
neporušují deklarovaný 
záměr. 

Zásadní 29 

K § 19 odst. 2 vyhlášky 
 
Nesouhlas s úhradou za převedení listinného receptu do elektronické podoby z veřejného zdravotního 
pojištění. Navrhuje text odst. 2 vypustit.  
Odůvodnění:  
Součástí dohody se skupinou poskytovatelů lékárenské a klinickofarmaceutické péče 
v průběhu DŘ nebyla dohoda na úhradě digitalizace receptů (§ 19, odst. 2.) 
Toto ustanovení navíc používá legislativně neznámý pojem "ztotožněný pojištěnec". Zdravotní pojišťovna 
aktuálně nedostává v rámci exportů z CÚeR tuto informaci a není schopná navrhovanou úhradu kalkulovat.  
Při širším výkladu to může znamenat riziko hrazení poplatků za digitalizaci i u léčivých přípravků nehrazených 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.  

NEAKCEPTOVÁNO 
Ve veřejném zájmu je 
žádoucí, aby poskytovatelé 
měli kompenzovány 
náklady v souvislosti 
s digitalizací receptů. 
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Zásadní připomínka 

Zásadní 30 

K § 20 odst. 4 vyhlášky 
Nesouhlas se stanovením úhrady za nově vzniklý výkon č. 09564 podle seznamu výkonů, který má hradit 
nemocnicím zvýšené náklady na péči o pojištěnce přivezené zdravotnickou záchrannou službou – navrhujeme 
toto ustanovení vypustit. 
Odůvodnění:  
V jehož důsledku navrhovaného ustanovení by došlo k výraznému navýšení úhrad, a to za péči, která by měla 
být samozřejmostí (snahou by měl být opak – tedy sankcionovat PZS, kteří neplní své povinnosti). 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o veřejný zájem. 

Zásadní 31 

K § 21 vyhlášky 
Jednoznačný nesouhlas s paragrafovým zněním – navrhujeme toto ustanovení vypustit. 
Odůvodnění:  
Stanovení limitů úhrad v jednotlivých segmentech dle uvedených příloh by v tomto případě bylo zcela 
zbytečné, poskytovatel zdravotních služeb je schopen vždy odůvodnit nezbytnost jejich poskytnutí, a tudíž by 
veškeré zdravotní služby mohly být hrazeny výkonovým způsobem. 
Zásadní připomínka 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 32 

K Příloze č. 1 – Akutní péče + Následná péče 
Pro výši úhrad hrazených služeb v segmentech akutní a následné lůžkové péče by měly být aplikovány 
Společné návrhy VZP ČR a SZP ČR z DŘ na rok 2020 z důvodu relativně vysoké úspěšnosti shody mezi 
poskytovateli a zdravotními pojišťovnami v přípravných fázích. 
Návrh neodráží návrhy, na který byla dosažena většinová shoda účastníků dohodovacího řízení - garance ze 
strany Ministerstva zdravotnictví, že žádnému segmentu či PZS nebude přilepšeno nad rozsah dosažené 
dohody v rámci skončeného dohodovacího řízení, nedošla pro návrh úhradové vyhlášky pro rok 2020 naplnění. 
Zásadní připomínka 

NEAKCEPTOVÁNO 
Viz. připomínka č. 1. 

Doporučující 
1 

K Příloze č. 1, bod 2.1 
Navrhujeme v bodě 2.1 na konec textu doplnit ještě odkaz na „bod 6“ (některá PZS mají sjednány balíčky a 
současně jsou hrazeni výkonově) 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
2 

K Příloze č. 1, bod 3.6 
Navrhujeme v bodě 3.6 – v definici ZSmin u definice PZS s nárokem min. ZS 34 000,- Kč provést úpravu – 
zbytečně je zda uvedeno centrum vysoce specializované kardiovaskulární péče. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Centrum není zbytečně 
uvedeno. 

Zásadní 33 

K Příloze č. 4, části B), bod 2 - Úhrada služeb asistované reprodukce (výkony IVF) 
V K příloze č. 4, část B), bodu 2 je uvedeno, že léčivé přípravky spotřebované při poskytování hrazených 
služeb uvedených v bodu 1 hradí zdravotní pojišťovna jako zvlášť účtované léčivé přípravky. 
Navrhujeme:  
 Výslovně do textu vyhlášky zapracovat, že se léky užívané při IVF budou hradit pouze v souladu s jejich SPC 

a preskripčními a úhradovými limity SUKLU. 
 V ideálním případě uvést, např. omezení, že z veřejného zdravotního pojištění budou hrazena léčiva užívaná 

v rámci IVF do výše 6000 Kč v souhrnu na cyklus, částky navíc doplatí pacientka. 
 Alternativou je uvést množství léčiv, tak jak bylo dříve navrhováno. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Úhradová vyhláška 
nemůže omezovat nárok 
pojištěnce. Toto by muselo 
být stanoveno zákonem. 
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Odůvodnění: 
Dle našeho názoru tento navrhovaný text odst. 2 způsobí výrazný nárůst plateb zdravotních pojišťoven za léky 
užívané při IVF, neboť dosud se značnou částí na úhradě léčiv podílela i pacientka.  Nyní bude pacientka hradit 
pouze doplatky za ZULP. 
Zásadní připomínka 

Zásadní 34 

K příloze č. 11  
Společné připomínky VZP ČR, SZP ČR a Zubohradu k návrhu vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020. 
 
Připomínky se týkají přílohy č. 11 návrhu vyhlášky a předkládají se jako zásadní. Navržené změny jsou 
upřesněními původního textu, případně odstraňují chyby původního návrhu. Dotčená místa jsou vyznačena 
barevně, vkládaný text je uveden tučným písmem, vypouštěný text je označen přeškrtnutím. Kódy, které 
nejsou v textu zahrnuty, zůstávají bez připomínek. 
 
Kód Výkon Regulační omezení Výše 

úhrady 
00903 Vyžádané vyšetření odborníkem nebo 

specialistou 
Vyšetření odborníkem nebo 
specialistou na základě doporučení 
jiného lékaře (při naléhavých stavech 
i bez doporučení) krátká písemná 
zpráva. Nemusí navazovat ošetření. 
Kód nelze vykázat u pojištěnce 
registrovaného daným poskytovatelem. 
Kód se vykazuje 1x na jeden 
nesouvisející případ, v případě 
rozštěpových vad, onkologických a 
traumatologických diagnóz maximálně 
3/ 1 poj. / 1 rok.  

Lze vykázat 1/1 den. 
Nelze vykázat současně s kódem 
00908, 00909, 00931, 00940, 
00968 a 00981. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA, CH, PE8); 015; 605. 

350 Kč 

AKCEPTOVÁNO 
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00904 Stomatologické vyšetření 
registrovaného pojištěnce do dne 
dosažení 10 let v rámci registrace a 
preventivní péče 
 

Lze vykázat 2/1 rok pouze 
v souvislosti s preventivní 
prohlídkou v daném kalendářním 
roce, tj. kódem 00901, resp. 00946 
a s kódem 00900, pokud v daném 
roce byl pojištěnec u poskytovatele 
registrován. Je vykazováno s 
diagnózou Z 012 – zubní vyšetření.  
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů. 120 Kč 

00906 Stomatologické vyšetření a ošetření 
registrovaného pojištěnce do dne 
dosažení 6 let nebo registrovaného 
hendikepovaného pojištěnce 
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost vyšetření a ošetření 
pojištěnce.  
Lze výkázat vykázat i bez kurativního 
výkonu. 

Lze vykázat 1/1 den. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů. 

U hendikepovaného pojištěnce se 
kód vykazuje s příslušnou 
diagnózou. Nelze vykázat s kódem 
00976. 
 

Držitelem potvrzení o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA, CH, PE8) lze vykázat i při 
vyžádané péči o neregistrovaného 
pojištěnce. 

110 Kč 

00907 Stomatologické ošetření 
registrovaného pojištěnce od 6 let do 
dne dosažení 15 let 
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost ošetření pojištěnce.  
 

Lze vykázat 1/1 den. 
Pouze při kurativní návštěvě (nelze  
vykázat v kombinaci pouze 
s některým z kódů 00900, 00901, 
00903, 00909, 00946, a diagnózou 
Z 012 – zubní vyšetření).  Nelze 

85 Kč 
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vykázat s kódem 00976. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů. 

Držitelem potvrzení o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA, CH, PE8) lze vykázat i při 
vyžádané péči o neregistrovaného 
pojištěnce. 

00908 Akutní vyšetření a ošetření 
neregistrovaného pojištěnce – i v rámci 
pohotovostní služby 
Akutní ošetření náhodného pojištěnce 
mimo rámec preventivní péče. Výkon 
zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření 
v endodoncii, amputaci a exstirpaci 
dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření 
gingivy / sliznice, konzervativní 
ošetření dentitio difficilis nebo 
parodontálního abscesu, zavedení a 
výměnu drénu, ošetření komplikací 
chirurgických výkonů nebo opravu / 
úpravu snímatelné náhrady v ordinaci 
a podobně.  

Lze vykázat 1/1 den. 

Odbornost – 014. 

Lze vykázat samostatně nebo 
v kombinaci s těmito kódy: 00910, 
00911, 00913, 00914, 00916, 
00917, 00944 (nelze v případě 
současného vykázání 
regulačního poplatku 09545 
podle seznamu výkonů), 00948, 
00949, 00950, 00951, 00952, 
00955, 00957, 00958, 00959, 
00960, 00961 00962, 00964, 
00963, 00970 a 00971 

 

350 Kč 

00909 Klinické stomatologické vyšetření 
Vyšetření odborníkem na klinickém 
pracovišti na základě doporučení 
jiného lékaře (při naléhavých stavech 
i bez doporučení), krátká písemná 
zpráva. Nemusí navazovat ošetření.  

Lze vykázat 1/1 den. 
Nelze kombinovat s kódy 00900, 
00901, 00902, 00903, 00908, 
00931, 00940 00945, 00946 
a 00947. 
Kód může vykázat poskytovatel 
s lůžkovým pracovištěm a klinickým 
pracovištěm, tj. společné pracoviště 
fakultní nemocnice a lékařské 
fakulty vysoké školy podle § 111 
odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. 
Při diagnóze vyžadující opakovanou 
návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, 

410 Kč 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBFVB8C1V)



 38 

včetně rozštěpových vad, 
onkologických a traumatologických 
diagnóz. 
Odbornost – 014; 015, 605 podle 
seznamu výkonů.  

00911 Zhotovení extraorálního rentgenového 
snímku 
Zhotovení rentgenového snímku lebky 
různých projekcí a u odbornosti 015 
podle seznamu výkonůi výkonů i 
rentgenového snímku ruky (stanovení 
fáze růstu skeletu). Vykazuje se každý 
zhotovený snímek. 

Lze vykázat – bez omezení. 
Odbornosti 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 
Vykazuje poskytovatel, který 
snímek indikoval (i v případě 
zhotovení snímku jiným 
poskytovatelem). 

225 Kč 

00917 Anestézie infiltrační 
Aplikace injekční anestézie pro každý 
sextant, včetně anestézie na foramen 
mentale, foramen palatinum maius, 
foramen incisivum a tuber maxillae. 
Počítá se anestezovaná oblast, nikoli 
počet vpichů; ve všech případech, je-li 
anestezie indikována lékařem. 

Lze vykázat – bez omezení. 
Odbornosti – 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 

95 Kč 
 

00931 Komplexní léčba chronických 
onemocnění parodontu v rámci 
pravidelné parodontologické péče 
Odborné vyšetření parodontu, 
vyšetření pomocí parodontologického 
indexu CPITN, stanovení individuálního 
léčebného postupu, zahájení 
konzervativní léčby – odstranění 
zubního kamene (bez ohledu na 
způsob provedení), instruktáž a 
motivace orální hygieny. Výkon svým 
obsahem nespadá do preventivní péče. 
Podmínkou vykázání výkonu je vedení 
prokazatelné parodontologické 
dokumentace. 

Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a 
při změně zdravotního stavu 
maximálně 1/1 kalendářní rok. 
Nelze kombinovat s kódy 00903 a 
00909. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA; PE8) 

790 Kč 

00940 Komplexní vyšetření a návrh léčby 
onemocnění ústní sliznice v rámci 
pravidelné specializované péče 

Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a 
při změně zdravotního stavu 
maximálně 1/1 kalendářní rok. 

790 Kč 
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Při komplexním vyšetření ústní sliznice, 
stanovení diagnózy. Podmínkou 
vykázání výkonu je vedení 
prokazatelné dokumentace 
onemocnění ústní sliznice a návrh 
léčby. 
  

Nelze kombinovat s kódy 00903 a 
00909. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PA; PE8) nebo odbornost 605 
podle seznamu výkonů. 

00944 Signální výkon epizody péče/ kontaktu 
u pacientů od 18 let věku v souvislosti 
s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře  

 
 

Lze vykázat v kombinaci 
s některými některým z kódů 
00900, 00902, 00903, 00908 
(pouze za předpokladu, že nebyl 
současně vykázán regulační 
poplatek 09545 podle seznamu 
výkonů), 00909, 00931, 00932, 
00940, 00941, 00947, 00968, 
00981, 00983, 00984, 00986 a v 
případě vyšetření zaměřeného na 
konkrétní obtíže registrovaného 
pojištěnce a v případě dohodnutých 
dlouhodobých zástupů. 
Lze vykázat – bez omezení, při 
ošetření v několika návštěvách 
(endodontické ošetření, zhotovení 
protetických náhrad a jiné) pouze 
jednou. Kód nelze vykázat při 
návštěvě, která vyplývá z plánu 
ošetření. 
Odbornost – 014; 015 podle 
seznamu výkonů. 

45 Kč 
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00950 Extrakce stálého zubu nebo dočasného 
moláru s neresorbovanými kořeny 
Extrakce stálého zubu nebo radixu 
(bez následné chirurgické intervence) 
včetně případné separace radixů, 
exkochleace granulací a stavění 
krvácení kompresivní tamponádou. Lze 
vykázat též při extrakci dočasného 
moláru bez resorpce kořenů, u 
pojištěnců od 8 let hrazeno pouze při 
zdokumentování rentgenovým 
vyšetřením. 

Lze vykázat 1/1 zub. 
Lokalizace – zub. 
Odbornosti 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 

310 Kč 

00955 Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní 
a jejího okolí malého rozsahu 
Provedení menších chirurgických 
výkonů, například dekapsulace, 
frenulektomie, odstranění rušivých vlivů 
vazivových pruhů, podjazyková 
frenulektomie, excize vlajícího hřebene 
– za každý 1 sextant, odstranění léze 
do 2 cm, sutura rány sliznice nebo 
kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach 
vývodu slinné žlázy, případně její náplň 
kontrastní lástkou látkou.  

Lze vykázat – bez omezení. 
Nelze vykázat při gingivektomii. 
Odbornost – 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 

450 Kč 

00962 Konzervativní léčba 
temporomandibulárních poruch 
Vyšetření, zdokumentování 
a konzervativní léčba poruchy 
temporomandibulárního kloubu 
(například úprava artikulace, fyzikální 
terapie, nácvik správného stereotypu 
otevírání). 

Lze vykázat 2/1 kalendářní rok. 
nelze Nelze kombinovat s kódem 
00964.  
Odbornosti 014; 015; 605 podle 
seznamu výkonů. 300 Kč 

00968 Stomatochirurgické vyšetření a 
ošetření neregistrovaného pojištěnce 
PZL-stomatochirurgem 
Stomatochirurgické vyšetření a 
ošetření neregistrovaného pojištěnce 
PZL-stomatochirurgem v ambulanci 
poskytovatele ambulantních hrazených 

Lze vykázat 1/1 den pouze v 
souvislosti s kódy 00951, 00952, 
00953, 00954, 00955, 00956, 
00957, 00958, 00960, 00962 00964.  
Kód nelze vykázat u pojištěnce 
registrovaného daným 
poskytovatelem v případě 

1 000 Kč 
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služeb. 
Ošetření na základě písemného 
doporučení jiného lékaře při 
neodkladných stavech. (při naléhavých 
stavech i bez doporučení). 
V souvislosti s léčením tohoto 
neodkladného stavu lze vykázat pouze 
1x, písemná zpráva. V případě dalšího 
plánovaného ošetření daného 
pojištěnce již kód 00968 nelze znovu 
vykázat. 
 

přeposlání od jednoho lékaře 
k druhému, kteří pracují v rámci 
daného poskytovatele (tj. mezi 
jednotlivými IČP daného 
poskytovatele). 
Kód není určen pro ambulance 
poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. 
kód nemohou vykázat ambulance, 
jejichž provozovatel je současně 
provozovatelem lůžkových služeb 
jakékoliv odbornosti. 
Odbornost - 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů CH.  

00976 Stomatologické vyšetření a ošetření 
pojištěnce s poruchou autistického 
spektra či jinou psychiatrickou 
diagnózou 
 
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost v souvislosti se 
stomatologickým vyšetřením a 
ošetřením pacienta s poruchou 
autistického spektra (pervazivní 
vývojová porucha F84.xx) či jinou 
psychiatrickou diagnózu. Lze vykázat 
jen pokud jde podle doporučení 
psychiatra o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu. 

Lze vykázat 1/1 den. 
Výkon nelze kombinovat s kódy 
00906 a 00907. 
Lze vykazovat s hrazenými výkony 
vyšetření a ošetření. 

498 Kč 

 

Stomatologické vyšetření a ošetření 
pojištěnce s poruchou autistického 
spektra či jinou psychiatrickou 
diagnózou 
 
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou 
náročnost v souvislosti se 
stomatologickým vyšetřením a 
ošetřením pacienta s poruchou 
autistického spektra (pervazivní 
vývojová porucha F84.xx) či jinou 
psychiatrickou diagnózu diagnózou. 
Lze vykázat, jen pokud jde podle 
doporučení psychiatra o pojištěnce 
neošetřitelného v běžném režimu, a 
dále u pojištěnců s průkazem autisty 
(PAS). 

Lze vykázat 1/1 den. 
Výkon nelze kombinovat s kódy 
00906 a 00907. 
Lze vykazovat s hrazenými výkony 
vyšetření a ošetření. 
 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením 
o absolvování kurzu zahrnujícího 
ošetřování pacientů s poruchou 
autistického spektra a jinou 
psychiatrickou diagnózou 
v rámci systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů8). 
 

498 Kč 

00978 Sedace nezletilého pojištěnce 
midazolamem při ambulantním 
stomatologickém ošetření   
Perorální podání midazolamu pojištěnci 
od 3 let do dne dosažení 15 let a uložení 
pojištěnce po ošetření na lůžko 

Lze vykázat 2/ rok 365 dní 
Lze vykázat pouze v souvislosti s dg. 
K02, K04, K001, K01, K007, u úrazů 
s dg. S032, S025, s dg. amelogenesis 
imperfecta K00.4 i K00.5 a 
dentinogenesis imperfecta K00.5 a 

900 Kč 
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v dospávací místnosti s monitorací 
pulzním oxymetrem.  
Podmínkou úhrady je zajištění 
monitorace pulzním oxymetrem a měření 
krevního tlaku v průběhu ošetření a 
v dospávací místnosti a zajištění 
případného podání antidota (flumazenil) 
a kyslíku. 
Hrazeno v indikovaných případech, 
jde-li o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu PZL. 

eroze zubů s dg. K03.2.   
Lze vykázat pouze s některým 
z těchto kódů v souvislosti s kódy: 
00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 
00951, 00952, 00953, 00955, 00957, 
00959, 00960 a 00962. 
Nelze kombinovat s kódem 00979. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PE8). 

00979 Sedace nezletilého pojištěnce oxidem 
dusným při ambulantním 
stomatologickém ošetření   
Podání farmakologicky připravené směsi 
oxidu dusného rajského plynu a kyslíku 
v poměru 1.:1 náustkem nebo 
obličejovou maskou pojištěnci od 4 let do 
dne dosažení 15 let.  
Podmínkou úhrady je zajištění 
monitorace pulzním oxymetrem a měření 
krevního tlaku v průběhu ošetření a 
zajištění případného podání kyslíku. 
Hrazeno v indikovaných případech, 
jde-li o pojištěnce neošetřitelného 
v běžném režimu PZL. 

Lze vykázat 2rok 365 dní 
Lze vykázat pouze v souvislosti s dg. 
K02, K04, K001, K01, K007, u úrazů 
s dg. S032, S025, s dg. amelogenesis 
imperfecta K00.4 i K00.5 a 
dentinogenesis imperfecta K00.5 a 
eroze zubů s dg. K03.2.   
Lze vykázat pouze s některým 
z těchto kódů v souvislosti s kódy: 
00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 
00951, 00952, 00953, 00955, 00957, 
00959, 00960 a 00962.  
 

Nelze kombinovat s kódem 00978. 
Odbornost – 014 podle seznamu 
výkonů s potvrzením o soustavné 
účasti v systému školících akcí 
celoživotního vzdělávání zubních 
lékařů PE8). 

500 Kč 

 
Zásadní připomínka  

Zásadní 35 

§4 – požadujeme doplnění textu takto: 
 
„V případě poskytnutých hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada ve stejné výši jako 
pojištěncům podle §2 odst. 1 zákona, pokud není uvedeno jinak.“ 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navržená úprava je 
v rozporu se zákonem. 
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Doporučující 
3 

§17 – doporučujeme doplnit odstavec:  

„Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči se stanoví úhrada 30 Kč za vykázaný výkon č. 09543 
podle seznamu výkonů. Tento výkon může být pojišťovně vykázán maximálně třikrát během jednoho léčebného 
pobytu pojištěnce.“ 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
4 

§18 – v odstavci (1) změnit text na konci odstavce „ve znění účinném v roce 2018, poskytovatelem vykázaných 
a zdravotní pojišťovnou uznaných v roce 2018“ na text „v referenčním období“. Současné znění nemá 
opodstatnění. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
 

Doporučující 
5 

§19 – v odstavci (2) je uvedený termín „ztotožněný pojištěnec“. Jde o zcela nový pojem, který není nikde 
definován. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 36 

§19 – oproti minulosti chybí odstavec pro stanovení referenčních hodnot u poskytovatelů, kteří v referenčním 
období neexistovali apod. 
Návrh textu: 

„U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, vznikl v průběhu referenčního období nebo neměl 
uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna pro účely odstavce 1 počty výkonů č. 
09552 vykázaných srovnatelnými poskytovateli a uznaných zdravotní pojišťovnou v referenčním období.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 37 

§20 – nesouhlasíme s výší 1 000 Kč, navrhujeme max. 500 Kč (dopad na VZP 250 mil. Kč) 
 
Při úhradě 1 000 Kč je dopad na VZP ve výši 500 mil. Kč, na systém pak 1 mld. Kč. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Na závěrečném jednání 
VZP akceptovala částku 
1 000 Kč. 

Zásadní 38 

§21 Uvedené ustanovení požadujeme vypustit. 
 
Jedná se o velmi významný zásah do dohod s dotčenými segmenty. Účastníci DŘ příslušných segmentů 
uvedený nástroj podrobně diskutovali a došli ke vzájemnému konsensu, že ho do dohod nezačlení a že 
nastavené úhradové mechanismy již možnosti zohlednění takto poskytnuté péče (mimořádně nákladní 
pojištěnci, nákladné diagnózy,…) obsahují. Ustanovení staví ZP do pozice, že budou muset uznat a uhradit 
cokoliv, co bude PAS rozporovat. Normativní text je příliš vágní a odůvodnění, které sice poskytuje určité 
vodítko, nelze považovat za dostatečnou oporu pro jeho aplikaci. Právní nejistota bude vyvolávat značné 
množství sporů mezi ZP a PAS. 
 
 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
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včera jsme za VZP ČR ve VPŘ  odesílali připomínky k návrhu úhradové vyhlášky 2020. Dnes si ještě dovolím 
doplnit naši  připomínku k § 21, který považujeme za vysoce problematický.   
 
V odeslaném stanovisku jsme požadovali  § 21  vypustit s tím, že tuto připomínku považujeme za 
zásadní. 
 
Konstatovali jsme, že se jedná  o velmi významný zásah do dohod s dotčenými segmenty. Účastníci DŘ 
příslušných segmentů uvedený nástroj podrobně diskutovali a došli ke vzájemnému konsensu, že ho do dohod 
nezačlení a že nastavené úhradové mechanismy již možnosti zohlednění takto poskytnuté péče (mimořádně 
nákladní pojištěnci, nákladné diagnózy,…) obsahují. Ustanovení staví ZP do pozice, že budou muset uznat a 
uhradit cokoliv, co bude PAS rozporovat. Normativní text je příliš vágní a odůvodnění, které sice poskytuje 
určité vodítko, nelze považovat za dostatečnou oporu pro jeho aplikaci. Právní nejistota bude vyvolávat značné 
množství sporů mezi ZP a PAS. 
 
Systém úhrad veřejného zdravotního pojištění je založen na presumpci řádného a odůvodněného poskytování 
hrazených služeb, neboť není logicky možné veškeré vykázané hrazené služby kontrolovat ze strany 
zdravotních pojišťoven. Za takto řádně poskytnuté a vykázané hrazené služby pak náleží PAS úhrada, jejíž 
výše plyne z úhradových vyhlášek, popř. z dohody smluvních stran. Návrh § 21 celý tento systém zpochybňuje, 
a jak je uvedeno výše, má potenciál vyvolat velké množství sporů.  
V tomto kontextu je třeba vnímat i to, že sankcí za neodůvodněné (zdravotnímu stavu pojištěnce 
neodpovídající) poskytnutí zdravotní služeb či za nesprávné vyúčtování poskytnutých zdravotních služeb není 
uplatnění úhradové regulace, nýbrž to, že zdravotní pojišťovna na základě postupu upraveného v § 42 zákona 
č. 48/1997 Sb. příslušnou péči neuhradí (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2018, sp. zn. 32 Cdo 
5718/2017). 
Navržené ustanovení  nemá oporu ani v judikatuře týkající se možností prolomení úhradové regulace 
v systému veřejného zdravotního pojištění. Recentní judikatura v žádném případě nespojuje možné prolomení 
úhradových limitů s pouhým odůvodněním nezbytnosti poskytnutých hrazených služeb, ale s prokázáním 
neadekvátnosti výše úhrady – tedy s prokázáním zásahu do ústavně chráněného práva na podnikání (srov. 
např. nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. IV. ÚS 2545/16).  
 
Není pochyb o tom, že text ustanovení bude snaha vykládat i tak, že zdravotní pojišťovna bude povinna 
akceptovat např. takové odůvodnění PAS, které bude zahrnovat seznam všech pojištěnců, kterým byly 
v hodnoceném období poskytnuty hrazené služby spolu s popisem poskytnutých hrazených služeb a 
prohlášením, že poskytnuté hrazené služby pojištěnci nezbytně potřebovali, byly proto poskytnuty odůvodněně 
a lege artis. V případě, že by takový postup naplňoval hypotézu právní normy obsaženou v návrhu § 21, tak by 
jakýkoliv PAS jen triviálním administrativním postupem dosáhl úplného prolomení úhradové regulace. 
Účel a předpokládaný účinek úhradové vyhlášky a předchozího dohodovacího řízení by tak byl zcela 
popřen. Je třeba mít na zřeteli, že ustanovení by se vztahovalo na nesmírně početný okruh PAS, kteří budou 
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se snažit potenciálu tohoto ustanovení využít.  
 
Stejně tak by postrádala smysl rovněž současná právní regulace přijímání a schvalování zdravotně 
pojistného plánu, neboť skutečně vynaložené finanční prostředky na zdravotní služby hrazené 
z veřejného zdravotního pojištění by bylo jen obtížně možné odhadnout. 
 
Spíše pro dokreslení vážných výkladových obtíží  návrhu § 21 lze upozornit i na formulaci zde zavedené 
podmínky odůvodnění nezbytnosti poskytnutí hrazených služeb. Pojem nezbytnost, resp. nezbytná péče, je 
definován v § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. tak, že jde o péči, kterou z lékařského hlediska 
vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem, s přihlédnutím k povaze dávek a k délce 
pobytu na území České republiky; v případě zahraničních pojištěnců z členského státu Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace musí být zdravotní péče poskytnuta v 
takovém rozsahu, aby zahraniční pojištěnec nemusel vycestovat do země pojištění dříve, než původně 
zamýšlel. Není tedy ani zřejmé, na jaké situace by vlastně měl § 21 dopadat. 

Doporučující 
6 

Příloha č. 1, část A, odst. 3 - ZSmin,10 

 
Nelogičnost podmínky - podmínka pro PZS jehož ZSmin,10 je 34 000 Kč je tvrdší než pro poskytovatele se 
ZSmin,10 37 000 Kč. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 39 

Příloha č. 1, část A, odst. 7 – neakceptujeme, trváme na úhradovém mechanismu dle DŘ 2020. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Znění dle dohodovacího 
řízení odporuje rovnosti 
úhradových mechanismů 
za stejnou péči u různých 
segmentů. 

Zásadní 40 

Příloha č. 1, část A, odst. 7, bod 7.4 - Hrazené služby poskytované těhotným pojištěnkám 
 
Nesouhlasíme s úhradou formou balíčků dle Přílohy č. 4, která je určena pouze pro registrující 
ambulantní poskytovatele. Navrhujeme ponechat stávající výkonovou úhradu. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA  

AKCEPTOVÁNO JINAK 
Zavedena podmínka pro 
registrující nemocnice – 
registrace alespoň 12 
měsíců před začátkem 3. 
trimestru. 

Doporučující 
7 

Příloha č. 1, část A, odst. 7, bod 7.14  
Výpočet ambulantní složky úhrady popírá funkcionalitu maximálních cen dle číselníků léčiv a zdr. prostředků, 
bonifikace korunové položky. 
 
Doporučujeme využít úhradový mechanismus dle DŘ 2020. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Z důvodu zahrnutí 
balíčkových úhrad do 
korunových položek je 
třeba při bonifikaci za 
nepřetržitý provoz navýšit i 
tuto část produkce. 
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Zásadní 41 

Příloha č. 1, část B, bod 1. odst. c)  

Požadujeme vypustit tento odstavec c) - nesouhlasíme se zařazením KN podle kategorie pacienta. 

Pokud budou vypuštěny odstavce c), pak navrhujeme změnu vzorce v odst. b) následovně:  

„Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v hodnoceném období, s výjimkou dnů hospitalizace OD 
00021, 00026, 00031, 00032, 00098 a 00099, se stanoví s hodnotou KN ve výši 1,05 následovně: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃,2020 = KN ∗ (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃2019 + 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ýš𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑃𝑃𝑃𝑃i2020 )  
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
Koeficienty byly sníženy 
směrem k navrhovaným 
hodnotám v dohodovacím 
řízení. 

Zásadní 42 

Příloha č. 1, část B, bod 1. odst. e) 

Nesouhlasíme s výší koeficientů použitých pro OD 00021 a 00026. 

Navrhujeme následující znění odstavce: 

„Paušální sazba za jeden den hospitalizace OD 00021 a 00026 bude pro kategorie pacienta 1, 2, 3 a 4 podle 
seznamu výkonů stanovena podle vzorce uvedeného v písmenu b), přičemž se pro tyto OD stanoví hodnota 
KN ve výši 1,08 do 120. dne hospitalizace a hodnota 1,02 od 121. dne hospitalizace. Počet dní bude počítán od 
prvního dne přijetí na lůžko poskytovatele, včetně propustek. V případě, že hospitalizace započala před 
1. lednem 2020, bude délka hospitalizace počítána od 1. ledna 2020. Pro kategorii pacienta 5 podle seznamu 
výkonů se postupuje podle první věty, přičemž se hodnota KN stanoví ve výši 1,05.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Při obecném navýšení 
úhrad následné lůžkové 
péče z 5 % na 5,5 % nebyl 
navýšen adekvátně 
koeficient u psychiatrických 
ošetřovacích dnů. Znění 
úhradové vyhlášky proto 
tyto OD dodatečně 
navyšuje. 

Zásadní 43 

Příloha č. 1, část B, bod 2. odst. b) 

Nesouhlasíme s textem odstavce b). 

Navrhujeme následující znění odstavce: 

„Maximální počet hrazených výkonů následné intenzivní péče (dále jen „NIP“) na jednoho unikátního pojištěnce 
je 90 OD 00017, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko následné intenzivní péče, včetně překladů na jiné 
pracoviště NIP poskytovatele nebo jiného poskytovatele NIP.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
 

Zásadní 44 

Příloha č. 1, část B, bod 2. odst. d) 

Nesouhlasíme s textem odstavce d). 

Navrhujeme následující znění odstavce: 

„Maximální počet hrazených výkonů dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče (dále jen „DIOP“) na jednoho 

AKCEPTOVÁNO JINAK 
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unikátního pojištěnce maximálně 190 OD 00020, počítáno od prvního dne přijetí na lůžko dlouhodobé intenzivní 
ošetřovatelské péče, včetně překladů na jiné pracoviště DIOP poskytovatele nebo jiného poskytovatele DIOP, 
přičemž překlad na jiné pracoviště DIOP je možný pouze s předchozím souhlasem zdravotní pojišťovny. 
Zdravotní pojišťovna může udělit předchozí souhlas s překročením limitu podle předchozí věty.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Zásadní 45 

Příloha č. 1, část B, bod 3. odst. a) 

Nesouhlasíme s textem odstavce a). 

Navrhujeme následující znění odstavce: 
 „Ambulantní péče poskytovaná poskytovateli uvedenými v §5 odst. 2 bude hrazena shodně jako příslušný 
ambulantní segment včetně regulačních omezení.“ 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Vzhledem k omezenému 
objemu péče hrazenému 
dle tohoto bodu 
nepovažujeme za účelné 
využívat komplexních 
regulačních mechanismů 
z ambulantní péče. 

Doporučující 
8 

Příloha č. 1 část B) bod 3 písm. b) – oproti minulé verzi vyhlášky došlo ke změně parametrů pro úhradu zvláštní 
ambulantní péče: 
 
Hodnota bodu – z hodnoty 1,10 Kč na hodnotu 1,13 Kč 
Minimální hodnota bodu – z hodnoty 0,73 Kč na hodnotu 0,75 Kč 
Koeficient navýšení úhrady – z hodnoty 1,07 na hodnotu 1,10 

Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny používají analogii tohoto mechanismu úhrady k úhradě 
ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, znamenalo by nastavení nových parametrů 
navýšení úhrady v pobytových zařízeních sociálních služeb mezi roky 2019 a 2020 o 12 %, což je mimo rámec 
dohodnutého navýšení úhrad v ostatních segmentech poskytovatelů zdravotních služeb. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Růst je stanoven 
analogicky jako u 
poskytovatelů lůžkové 
péče.  

Doporučující 
9 

Příloha č. 3, část A, bod 9. – měsíční předběžná úhrada: 

Žádáme o úpravu stanoveného procenta úhrady za referenční období na hodnotu 109 %. V dohodě došlo 
k technické chybě, kdy by zálohy jednotlivým poskytovatelům vzhledem k dohodnutým úhradovým 
mechanismům byly stanoveny na nízké hodnotě. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 
 

Zásadní 46 

Příloha č. 4 část A) bod 5. – definice IGV: 
 
Po dohodě se zástupci segmentu požadujeme úpravu ustanovení u definice IGV – indexu genetických 
vyšetření ve smyslu zvýšení hranice pro bonifikaci takto: 
 

„IGV je index genetických vyšetření, jehož hodnota je 0,02 v případě, že podíl těhotných pojištěnek dané 
zdravotní pojišťovny registrovaných u poskytovatele, na něž byly v hodnoceném období vykázány výkony v 

AKCEPTOVÁNO 
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rámci odborností 208 nebo 816 podle seznamu výkonů, k počtu těhotných pojištěnek dané zdravotní pojišťovny 
registrovaných u poskytovatele v hodnoceném období nepřesáhne hranici 30 %, nebo 0,00 v případě, že je 
tento podíl větší než 30 %, ale nepřesáhne hranici 40 %, nebo -0,02 v případě, že tento podíl je větší než 40 %, 
ale nepřesáhne hranici 60 %, nebo -0,04 v případě, že tento podíl přesáhne hranici 60 %.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Doporučující 
10 

Příloha č. 4, část A, bod 11. – měsíční předběžná úhrada: 
Žádáme o úpravu stanoveného procenta úhrady za referenční období na hodnotu 109 %. V dohodě došlo 
k technické chybě, kdy by zálohy jednotlivým poskytovatelům vzhledem k dohodnutým úhradovým 
mechanismům byly stanoveny na nízké hodnotě. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 47 

Příloha č. 5, bod 2. písm. b) věta druhá – oproti minulosti a oproti dohodě chybí ve druhé větě část textu: 

„V případě, že poskytovatel doloží do 31. ledna 2021, že je po celé hodnocené období zapojen do systému 
elektronického zpracování, archivace a distribuce obrazových dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle 
první věty ve výši 0,58 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.“ 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhované znění 
odporuje současným 
právním předpisům, 
případná dospecifikace 
může být dohodnuta 
individuálně mezi ZP a 
poskytovatelem. 

Zásadní 48 

Příloha č. 5, bod 2. písm. c) věta druhá – oproti minulosti a oproti dohodě chybí ve druhé větě část textu: 
„V případě, že poskytovatel doloží do 31. ledna 2021, že je po celé hodnocené období zapojen do systému 
elektronického zpracování, archivace a distribuce obrazových dat, stanoví se hodnota bodu pro výkony podle 
první věty ve výši 0,57 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,40 Kč.“ 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Navrhované znění 
odporuje současným 
právním předpisům, 
případná dospecifikace 
může být dohodnuta 
individuálně mezi ZP a 
poskytovatelem. 

Zásadní 49 
Příloha č. 5 bod 4 – v popisu veličiny PBref chybí věta: 
„Do celkového počtu bodů se nezapočítávají počty bodů za výkony č. 89111, 89119, 89123, 89127, a 89131.“ 
 
 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 50 

Příloha č. 5 bod 10 – na konci první věty chybí oproti dohodě text uvedený v závorce: 
„(hrazené služby poskytovatelem vykázané za období roku 2018 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. 3. 
2019).“ 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
11 

Příloha č. 5, bod 17. – měsíční předběžná úhrada: 

Žádáme o úpravu stanoveného procenta úhrady za referenční období na hodnotu 109 %. V dohodě došlo 

AKCEPTOVÁNO 
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k technické chybě, kdy by zálohy jednotlivým poskytovatelům vzhledem k dohodnutým úhradovým 
mechanismům byly stanoveny na nízké hodnotě. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

Doporučující 
12 

Příloha č. 6, část A, bod 1. Formální připomínka: Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu 
výkonů hrazené podle seznamu výkonů (text: „podle seznamu výkonů“ je nadbytečný) 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o přepravní 
výkony podle SZV, pokud 
jsou nasmlouvány jiné, tak 
se neřídí ÚV, ale 
individuálním smluvním 
ujednáním. 

Doporučující 
13 

Příloha č. 6, část A bod 2: Formální připomínka: písmeno a) i b) má mít text: „pro odbornosti“ 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 51 

Příloha č. 6, část A, bod 3: Věcná připomínka: „……..na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou 
uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25 %,……(z textu vypadlo „v hodnoceném 
období“) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 52 

Příloha č. 6, část A, bod 4: Věcná připomínka: POPzpoZ: ….do počtu základních unikátních pojištěnců se 
nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349….(z 
textu vypadlo: „mimořádně nákladný unikátní pojištěnec“) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
14 

Příloha č. 6, část A, bod 4: Formální připomínka: UHRMh čtvrtý řádek zdola: ….na jednoho unikátního 
pojištěnce ošetřeného v dané…. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 53 
Příloha č. 6, část A, bod 4: Věcná připomínka: KN bod b) „……uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném 
období s vykázanými výkony 06325,……(z textu vypadlo „v hodnoceném období“) 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
15 

Příloha č. 6, část A, bod 4: Formální připomínka: třetí řádek zdola: „…na celkovém počtu …..(překlep) 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
16 

Příloha č. 6, část A, bod 5: Formální připomínka: „…….s hodnotou bodu uvedenou v bodech 1 až 3 (překlep) 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 54 Příloha č. 6 část B - úhrada prostřednictvím výkonů uvedených v seznamu zdravotních výkonů vyžaduje 
změny, které je nutné do SZV zapracovat, jinak nebude odpovídat dohodě. 

AKCEPTOVÁNO 
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Je třeba realizovat v SZV s účinností od 1. 1. 2020 tyto změny: 
• změnit bodovou hodnotu výkonu 80090 ze SZV na 1 198 bodů, 
• změnit bodovou hodnotu výkonu 80091 na 1 522 bodů, 
• úprava kapitoly 4, bod 47 a v SZV odstavec: „V agregovaném výkonu jsou zahrnuty …………………….“ 

poslední věta bude ve znění: K agregovaným výkonům 80090 a 80091 nelze vykazovat žádný jiný 
výkon nebo ošetřovací den. Část věty: „který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče“ bude 
vypuštěna, důvodem je skutečnost, že text je matoucí. 

 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Doporučující 
17 

Příloha č. 7, bod 3 Věcná připomínka - „…s některou z hlavních diagnóz….“před slovo diagnóz doplnit slovo 
„hlavních“ - zdůvodnění: i v dohodě o úhradách na rok 2020 byly míněny hlavní diagnózy, v případě opravy 
bude v souladu s Přílohou č. 6 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
18 

Příloha č. 7, bod 4 Věcná připomínka- v POPzpoMh, UHRMh, UHRMr, KN c) přidat před slovo diagnóz slovo: 
„hlavních“ – zdůvodnění viz výše 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
19 

Příloha č. 7, bod 7. – měsíční předběžná úhrada: 

Žádáme o úpravu stanoveného procenta úhrady za referenční období na hodnotu 109 %. V dohodě došlo 
k technické chybě, kdy by zálohy jednotlivým poskytovatelům vzhledem k dohodnutým úhradovým 
mechanismům byly stanoveny na nízké hodnotě. 
 
DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Doporučující 
20 

Příloha č. 8 část D) bod 1. – parametry předávaných údajů: 
 
Uvedení metodiky vykazování a reportování výsledků dialyzační léčby a kvalitativních kritérií přímo ve vyhlášce 
vyžaduje úpravu a zpřesnění pojmů. Proto žádáme o úpravu jednotlivých ustanovení bodu 1. takto: 
 

1. Parametry předávaných údajů 
a) Poskytovatel referuje výsledky jím poskytované pravidelné dialyzační péče za jednotlivá 

pracoviště (dialyzační střediska) v průběhu roku 2020 kvartálně, a to vždy po ukončení daného 
kvartálu. Data za poslední kvartál roku 2020 referuje poskytovatel nejpozději do 31. ledna 
2021. 

b) Poskytovatel referuje minimálně 90 % pojištěnců ošetřených na daném pracovišti, kteří splnili 
podmínky pravidelného dialyzačního léčení. 

AKCEPTOVÁNO 
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c) Za pacienta v pravidelném dialyzačním léčení se považuje pojištěnec, u kterého jsou 
pravidelně prováděny výkony dialyzačních nebo hemoeliminačních metod nebo peritoneální 
dialýzy podle seznamu výkonů, a to alespoň do 90 dní od prvního dne jejich vykázání. 

d) Poskytovatel referuje zdravotní pojišťovně informace a data o průběhu dialyzační léčby. 

Jedná se o zpřesnění textu a upřesnění pojmů. Takto by měl být text jednoznačný. 

DOPORUČUJÍCÍ PŘIPOMÍNKA 

Zásadní 55 

Po dohodě se zástupci segmentu (Zubohrad) a SZP ČR požadujeme provést úpravy v níže uvedených 
kódech přílohy č. 11-– připomínky č. 39 až 54. 
Příloha č. 11, kód 00903 – doplnit do výčtu kódů, se kterými nelze tento výkon současně vykázat, kód 00909. 
 
Nelze vykázat současně s kódem 00908, 00909, 00931, 00940, 00968 a 00981. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 56 

Příloha č. 11, kód 00904 – z regulačního omezení vypustit 2/1 rok. Je definováno výčtem konkrétních kódů. 
 
Lze vykázat pouze v souvislosti s preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, tj. kódem 00901, resp. 
00946 a s kódem 00900, pokud v daném roce byl pojištěnec u poskytovatele registrován. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 57 
Příloha č. 11, kód 00906 – do regulačního omezení doplnit: 
 Nelze vykázat s kódem 00976.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 58 
Příloha č. 11, kód 00907 - do regulačního omezení doplnit: 
 Nelze vykázat s kódem 00976.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 59 

Příloha č. 11, kód 00908: 
 – do textu výkonu doplnit „ošetření komplikací chirurgických výkonů“. 
 
Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Výkon zahrnuje vyšetření, paliativní 
ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, 
konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, ošetření 
komplikací chirurgických výkonů nebo opravu / úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně. 
 
- doplnit do výčtu kódů, se kterými lze tento výkon vykázat, kódy 00944 (nelze v případě současného vykázání 
regulačního poplatku 09545 podle seznamu výkonů), 00958, 00964, 
-vypustit z výčtu kódů, se kterými lze tento výkon vykázat, kód 00961. 
 
Lze vykázat samostatně nebo v kombinaci s těmito kódy: 00910, 00911, 00913, 00914, 00916, 00917, 00944 
(nelze v případě současného vykázání regulačního poplatku 09545 podle seznamu výkonů), 00948, 00949, 
00950, 00951, 00952, 00955, 00957, 00958, 00959, 00960, 00962, 00964, 00963, 00970 a 00971. 

AKCEPTOVÁNO 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Zásadní 60 

Příloha č. 11, kód 00909: 
-doplnit do výčtu kódů, se kterými nelze tento výkon kombinovat, kódy 00931 a 00940, 
-vypustit z výčtu kódů, se kterými nelze tento výkon kombinovat, kód 00945.  
 
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901, 00902, 00903, 00908, 00931, 00940, 00946 a 00947. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 61 

Příloha č. 11, kód 00917- doplnit do textu výkonu a tuber maxillae. 
 
Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum 
maius, foramen incisivum a tuber maxillae. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech 
případech, je-li anestezie indikována lékařem. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 62 
Příloha č. 11, kód 00931 - do regulačního omezení doplnit: 
 
Nelze kombinovat s kódy 00903 a 00909.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 63 
Příloha č. 11, kód 00940 - do regulačního omezení doplnit: 
 
Nelze kombinovat s kódy 00903 a 00909.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 64 

Příloha č. 11, kód 00944: 
- doplnit do výčtu kódů, se kterými lze tento výkon kombinovat kód 00986 a u kódu 00908 doplnit- pouze za 
předpokladu, že nebyl současně vykázán regulační poplatek 09545 podle seznamu výkonů. 
  
Lze vykázat v kombinaci s některými některým z kódů 00900, 00902, 00903, 00908 (pouze za předpokladu, že 
nebyl současně vykázán regulační poplatek 09545 podle seznamu výkonů), 00909, 00931, 00932, 00940, 
00941, 00947, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986 a v případě vyšetření zaměřeného na konkrétní obtíže 
registrovaného pojištěnce a v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 65 

Příloha č. 11, kód 00950 – v textu výkonu v poslední větě doplnit čárku před u pojištěnců od 8 let. Vypuštěním 
čárky došlo ke změně významu podmínky. 
 
Lze vykázat též při extrakci dočasného moláru bez resorpce kořenů, u pojištěnců od 8 let hrazeno pouze při 
zdokumentování rentgenovým vyšetřením. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 66 
Příloha č. 11, kód 00955 – v textu výkonu nahradit „za každý sextant“ formulací „za 1 sextant“.  
 
Provedení menších chirurgických výkonů, např. ……excize vlajícího hřebene – za 1 sextant,…… 

AKCEPTOVÁNO 
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ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Zásadní 67 

Příloha č. 11, kód 00968: 
- doplnit do výčtu kódů, se kterými lze tento výkon vykázat, kód 00964, 
- vypustit z výčtu kódů, se kterými lze tento výkon vykázat, kód 00962. 
 
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 
00960, 00964.  
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 68 

Příloha č. 11, kód 00976: 
-do textu výkonu doplnit a dále u pojištěnců s průkazem autisty (PAS). 
 
Výkon zohledňuje zvýšenou časovou náročnost v souvislosti se stomatologickým vyšetřením a ošetřením 
pacienta s poruchou autistického spektra (pervazivní vývojová porucha F84.xx) či jinou psychiatrickou 
diagnózou. Lze vykázat, jen pokud jde podle doporučení psychiatra o pojištěnce neošetřitelného v běžném 
režimu, a dále u pojištěnců s průkazem autisty (PAS). 
 
-do regulačního omezení doplnit 
 
Odbornost – 014 podle seznamu výkonů s potvrzením o absolvování kurzu zahrnujícího ošetřování pacientů 
s poruchou autistického spektra a jinou psychiatrickou diagnózou v rámci systému školících akcí celoživotního 
vzdělávání zubních lékařů. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 69 

Příloha č. 11, kód 00978: 
- do textu výkonu doplnit 
 
Hrazeno v indikovaných případech, jde-li o pojištěnce neošetřitelného v běžném režimu PZL. 
 
-do regulačního omezení zapracovat následující úpravy: 
 vypustit větu s omezením na jednotlivé diagnózy 
 doplnit kódy, se kterými lze vykázat 00957, 00959, 00960 a 00962, 
 změnit limitaci rok na 365 dní 
 doplnit, že nelze kombinovat s kódem 00979. 
 
Lze vykázat 2/ 365 dní. 
Lze vykázat pouze v souvislosti s kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953, 00955, 
00957, 00959, 00960 a 00962. 
Nelze kombinovat s kódem 00979. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

Zásadní 70 Příloha č. 11, kód 00979: AKCEPTOVÁNO 
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- do textu výkonu doplnit 
 
Hrazeno v indikovaných případech, jde-li o pojištěnce neošetřitelného v běžném režimu PZL. 
 
Nahradit rajský plyn „oxidem dusným“. 
 
-do regulačního omezení zapracovat následující úpravy: 
 vypustit větu s omezením na jednotlivé diagnózy 
 doplnit kódy, se kterými lze vykázat 00957, 00959, 00960 a 00962, 
 změnit limitaci rok na 365 dní 
 doplnit, že nelze kombinovat s kódem 00978. 
 
Lze vykázat 2/ 365 dní. 
Lze vykázat pouze v souvislosti s kódy: 00920, 00921, 00922, 00949, 00950, 00951, 00952, 00953, 00955, 
00957, 00959, 00960 a 00962. 
Nelze kombinovat s kódem 00978. 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Zásadní 71 
Příloha č. 15 - včlenění robotického výkonu 13-I04 - nesouhlasíme, požadujeme odstranění výkonu z přílohy. 
Není nastavena koncepce robotické chirurgie v ČR. 
 
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

AKCEPTOVÁNO 

7. MO 

Zásadní 1 

K návrhu vyhlášky obecně: 
V současné době je vzhledem k reálné situaci při poskytování zdravotních služeb a nepříznivému stavu 
odměňování jednotlivých zdravotnických pracovníků na úrovni Ministerstva zdravotnictví, odborového svazu a 
jiných subjektů projednávána problematika dopadů vzestupu inflace a nezbytnosti nárůstů nákladů na platy. 
Považujeme proto za zcela nezbytné, aby tato problematika – vzhledem k jejímu zásadnímu významu pro 
personální zajištění poskytování zdravotních služeb v předpokládaném rozsahu a kvalitě – byla zohledněna 
také v návrhu vyhlášky.  
Požadavek stanovený touto připomínkou již nemůže být dále odkládán, neboť by neřešení situace mělo 
zásadní a nevratný dopad na poskytovatele zdravotních služeb, a tedy je nutné, aby předmětná úprava byla 
promítnuta jak do stanovení hodnot bodu, tak do výše hrazených služeb. 

 
Odůvodnění: 
Tuto připomínku uplatňujeme kromě jiného také s ohledem na konkrétní riziko dopadů do rozpočtové kapitoly 
Ministerstva obrany v případě, že nastavené hodnoty bodu/výše úhrad hrazených služeb objektivně nepokryjí 
náklady na poskytování zdravotních služeb vojenských nemocnic, a to včetně na ně působících vlivů tržní 
ekonomiky apod. (valorizace platů, inflace atd.). Nezohlednění připomínky představuje významné riziko pro 

VYSVĚTLENO 
Vyhláškou navrhovaný růst 
úhrad je koncipován tak, 
aby pokryl všechny 
v současné době 
uvažované navýšení 
tarifních platů.  
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vznik dodatečných požadavků na pokrytí deficitu v hospodaření vojenských nemocnic z rozpočtu kapitoly 
Ministerstvo obrany, což je nepochybně rozpočtově nežádoucí stav. 

 
V případě jakýchkoli dalších změn (zvýšení platů v souladu s rozhodnutím vlády, nárůstu cen za energie příp. 
dalších provozních nákladů) se bude dále zvyšovat vnitřní dluh nemocnic, který již v současné době kryje 
Ministerstvo obrany coby zřizovatel v roční výši 302 mil. Kč. Tento vnitřní dluh vznikl právě z důvodu 
opakovaného nekrytí navyšovaného růstu platů zdravotnického personálu v letech 2015-2017 cestou úhrad od 
zdravotních pojišťoven (vlivem úhradové vyhlášky), a tedy je zřejmé, že se jedná o přímý vliv chybně 
provedené regulace.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Doporučující 
1 

K návrhu vyhlášky obecně: 
V souvislosti s uplatněnou zásadní připomínkou doporučujeme, aby Ministerstvo zdravotnictví doplnilo 
důvodovou zprávu o analýzu vlivu nastavení hodnot bodu a výše úhrad z poskytované zdravotní služby na 
zátěž rozpočtových kapitol jednotlivých zřizovatelů poskytovatelů zdravotních služeb tam, kde se jedná 
o „dorovnávání“ úhrad za zdravotní služby deklarované jako „hrazené z veřejného zdravotního pojištění“, a 
zřizovatelem je např. ministerstvo (ústřední orgán státní správy). Vzhledem k účelu vyhlášky by tato měla být 
regulačním nástrojem systémového a předvídatelného řešení úhrad zdravotních služeb, tedy nikoliv příčinou 
nepředvídatelných dopadů do rozpočtových kapitol jednotlivých zřizovatelů. 
 
Odůvodnění: 
Do navrhovaného textu vyhlášky doporučujeme včlenit systémové řešení úhrad za zdravotní služby formou 
plateb prováděných zdravotními pojišťovnami jako prevenci před srovnáním historického deficitu, který by 
zatěžoval rozpočtovou kapitolu 307-MO. Úhrady formou plateb od zdravotních pojišťoven by byly vhodnější 
formou, neboť se jedná o výkony poskytované vojenskými poskytovateli zdravotních služeb v rámci veřejného 
zdravotního systému. 
Tato připomínka je doporučující. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Viz předchozí připomínka. 
Dále v důvodové zprávě 
nemohou být zveřejněny 
úhrady jednotlivých 
poskytovatelů z důvodu 
ochrany obchodního 
tajemství a hospodářské 
soutěže. 

9.  ÚVČR 

Stanovisko 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České 
republiky v Evropské unii, v platném znění. 
 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Předmětná problematika není právem EU přímo upravena. Předmět úpravy je ponechán v kompetenci 
členských států. 

SOUHLAS 
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Připomínky a případné návrhy změn:  
Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje připomínky z hlediska slučitelnosti s právem EU. 
 
Závěr: 
Návrhem není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU 
v rozporu. 

10. ČLnK 

1 

§ 19 odst. 1 
ČLnK nesouhlasí s výší úhrady 15 Kč ani s limitací maximální úhrady. Respektuje ale, že jde o výsledek 
dohodovacího řízení. ČLnK ale postrádá obdobu současného ustanovení § 19 odst. 2 ve znění: „U 
poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, vznikl v průběhu referenčního období nebo neměl 
uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna referenční hodnoty srovnatelných 
poskytovatelů.“. Bez něj zůstanou bez úhrady výkonu, nebo s částečnou úhradou, všechny lékárny, které v 
referenčním období neexistovaly, vznikly v průběhu referenčního období nebo neměly uzavřenou smlouvu se 
zdravotní pojišťovnou. Navrhujeme, aby toto ustanovení bylo doplněno. 

AKCEPTOVÁNO 

2 

§ 19 odst. 2 
ČLnK nesouhlasí s výší úhrady za digitalizaci ve výši 10,- Kč. Považuje ji za nedůstojně nízkou odměnu 
nezohledňující ani personální náklady. Lékárník bude muset přenášet ručně údaje o pacientovi, lékaři, 
poskytovateli i zdravotnickém zařízení. U pacienta bude muset věnovat zvýšenou pozornost ztotožnění 
pacienta, které je obzvláště obtížné, když je závislé na dokonale správném uvedení údajů ve jméně, příjmení a 
datu narození pacienta. Samotný zvýšený výskyt neztotožněných pacientů v prostředí eReceptu potvrzuje, že 
ztotožnění pacienta není jednoduchý proces. ČLnK se domnívá, že digitalizace receptu se svou náročností 
rovná přinejmenším náročnosti úředního ověření podpisu, které je zpoplatněno částkou 30 Kč (u notářů, kteří 
jsou plátci DPH, s připočtením DPH. ČLnK proto navrhuje, aby byla úhrada za digitalizaci navýšena nejméně 
na 30,- Kč. 
ČLnK dále navrhuje, aby bylo výslovně doplněno, že stanovenou úhradu je zdravotní pojišťovna povinna 
navýšit o daň z přidané hodnoty. Např. doplněním slov „plus daň z přidané hodnoty“ za slova „30 Kč“. 
Není dán žádný důvod, proč by úhrada za digitalizaci měla být vyplácena po skončení hodnoceného období. 
ČLnK proto navrhuje, aby slova „Po skončení hodnoceného období“ byla nahrazena slovy „Spolu s úhradou za 
léčivé přípravky vydané na základě listinného receptu“. 

NEAKCEPTOVÁNO 
Jedná se o dostatečnou 
kompenzaci.  

3 

Důvodová zpráva – text k § 19 
Ve druhé větě je chybně uvedeno slovo „předepsal“, správně má být „vydal“. 
Nesouhlasíme s odůvodněním, že částka 10,- Kč kompenzuje náklady spojené s převodem listinného receptu 
do elektronické podoby, nad to zahrnující navíc i náklady na převod receptů na nehrazené léčivé přípravky. 10,- 
Kč ČLnK odmítá jako nedůstojně nízkou odměnu nezohledňující ani personální náklady. Kromě toho se 
v důvodové zprávě ani ve vyhlášce nijak nezohledňují náklady na elektronizaci receptů u pacientů, kteří 
zůstanou neztotožněni, když podle vyhlášky úhrada přísluší výlučně u ztotožněných pacientů. 

ČÁSTEČNĚ 
AKCEPTOVÁNO 
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V Praze 5. listopadu 2019 

Vypracoval: Mgr. Pavlína Žílová  

ČLnK nevidí žádný důvod, proč by platba za digitalizaci neměla být u nehrazených léčivých přípravků, nebo 
neztotožněných pacientů, neměla být uhrazena přímo pacientem. Protože ale při účtování takové platby 
lékárně vzhledem k cenové regulaci hrozí postih, vyzýváme touto cestou Ministerstvo zdravotnictví, aby 
novelizovalo cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely tak, aby 
bylo výslovně stanoveno, že platba za digitalizaci receptu není součástí ceny léčivého přípravku, a nepodléhá 
proto cenové regulaci. 
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